Szociális Szakmai Szövetség
2010. évi közhasznúsági jelentése
1. Számviteli beszámoló
(mellékelve)
2. A Szociális Szakmai Szövetség 2010-ben a központi költségvetésből nevesítetten
támogatásban nem részesült.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Tárgyi eszközök
Pénzkészlet
Követelés
Aktív időbeli elhatárolódások
Összes vagyon

2009. 12. 31.
623.000,- Ft
6 782 000,- Ft
13 252 000,- Ft
3 475 000,-Ft
24 132 000,- Ft

2010. 12. 31.
623.000,-Ft
10.461.000,-Ft
9.801.000,-Ft
10.749.000,-Ft
31.634.000,-Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Szociális Szakmai Szövetség cél szerinti tevékenysége keretében pénzbeli szolgáltatást
nem nyújtott, nem pénzbeli szolgáltatásának leírását a 7. pont tartalmazza.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzattok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
Támogató
Új
Magyarország
Fejlesztési
Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Támop-5.1.3
Új
Magyarország
Fejlesztési
Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Támop-2.5.1
Fővárosi
Szociális
KözalapítványJogsegélyszolgálat
Budapest Bank Budapestért Alapítvány
0432-2010 E
NCACIV-09-A-0198
NCA Működési Kollégiuma
Nemzeti Erőforrás Minisztérium 65150/2010-016SZFŐ
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

2010-ben kapott támogatási összeg
11.113.914,-Ft

2.045.400,-Ft

300.000,-Ft
200.000,-Ft
2.140.957,- Ft
1.600.000,-Ft
1.660.643,-Ft
6.950.000,-Ft
4.653.765,-Ft

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege: ---

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Szociális Szakmai Szövetség a 2010. évben tevékenységét közhasznú céljainak
megfelelően végezte.
A Szövetség Alapszabályában meghatározott célja és feladatai, valamint az ezekkel
összhangban megvalósított tevékenysége:
2.§ (1) A Szövetség azokat a társadalmi szervezeteket fogja össze, amelyek együttműködésükkel hozzá
kívánnak járulni a szociális szakmák érdekérvényesítő képességének növeléséhez és a Szociális
Szakmai Kamara létrejöttének előkészítéséhez.
A Szociális Szakmai Szövetség a korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is igyekezett aktív szerepet
vállalni a szociális területet érintő szabályozás módosításainak kezdeményezésében, a tervezett
módosítások véleményezésében, a végrehajtás körüli problémák feltárásában. A szakmai
érdekképviseleti tevékenység bázisát alapvetően a tagszervezetek, a munkacsoportok, valamint felkért
külső szakértők tevékenysége alapján az elnökség munkája biztosította.
(2) A Szövetség alapvető feladata:


a szociális szakemberek érdekeinek egyeztetésével, a szükséges nyilvánosság megteremtésével, a
szociális szakmák társadalmi presztízsének növelése

A szociális szakma presztízsének növelését egyrészt a szakmai ismertségnek növelésével kívántuk
elősegíteni. Elsődlegesen a www.3sz.hu címen elérhető honlapunk, másrészt pedig a „Háló” – a
szociális munka szakmai közéleti lapja havonta megjelenő folyóiratunk megjelenésével.
 Társadalom-és szociálpolitikai, valamint a szociális munkát érintő kérdésekben, témákban
szakmai állásfoglalások és nyilatkozatok megfogalmazása ill. közzététele
A Szociális Szakmai Szövetség 2010-ben egy állásfoglalást fogalmazott meg és jutatott el az
illetékesek felé, mely az egyesület honlapján és egyéb levelező listákon is elérhető volt.
2010.07.15-én a Szociális Szakmai Szövetség nyílt levele a hódmezővásárhelyi „szégyenlista”
kapcsán.
 Közhasznú
kiadványok,

célok megvalósítását célzó, rendszeres és nem rendszeres szociális szakmai
brossúrák

szerkesztése, kiadása,

megjelenítése

és

értékesítése, illetve

szerkesztésének megjelenítésének támogatása:
A szervezet Háló c. folyóiratának az év során folyamatosan- összesen 12 számmal- megjelent.
 Társadalom-, szociálpolitikai és szociális munka témájú szakmai kutatások, konferenciák és
programok szervezése

Etikai Kollégium: A szakmai tanácskozás elsődleges célja a gondolatébresztés,
„beszélgetésre” hívás volt a Szociális Munka Etikai Kódexe mentén. A tanácskozás „oktatási
módszerét” nem a hagyományos értelemben vett előadás, majd azt követő kérdés-felelés
jelentette, hanem inkább a megadott témakörökben való figyelemfelkeltés, a hallgatóság
későbbi aktivizálásának, gondolatébresztésének és a közös munkának a megalapozása, melyre
a szekcióülések keretei teremtettek lehetőséget.
A konferenciát 4 helyszínen rendeztük meg ( Eger, Abony, Kaposvár, Tatabánya)
SzocKafé:
A témák kiválasztása mindig az aktuális problémákhoz, a szakma aktuális és lényegi
kérdéseihez kapcsolódtak, rugalmasan alkalmazkodva a felmerülő igényekhez, azonnali
reakcióként bizonyos helyzetek előállásának.
2010-ben összesen három alkalommal rendeztük meg a SzocKafét a következő témákban:
 2010. május 10.
„A tömbrehabilitáció hatása a bérlakásokban élő családokra Ferencvárosban”
 2010. október 29.
Univerzális alapjövedelem - beszélgetés egy radikális társadalompolitikai reformgondolatról
Az Esély 2010/5. "Alapjövedelem - minimumjövedelem" tematikus számának bemutatója
 2010. december 3.
MTA Gyermekszegénység Elleni Program „Lehet-e lokális, lehet-e nem lokális a gyermek
szegénység elleni program? Kinek a programja a kistérségi gyerekesély program?”
SzocExpo
2010. november 11-12-én került sor a harmadik SZOCIÁLIS EXPO megrendezésére a
Szociális Innovációs Alapítvány és a Szociális Szakmai Szövetség szervezésében Budapesten,
a XIII. kerületi József Attila Művelődési Központban. A 2008-ban indult SZOCIÁLIS EXPO
missziója: a Szociális Munka Napját kísérő országos rendezvény és kiállítás.
“Szociális munka csoportokkal”
A személyiségfejlesztő foglalkozás célja a csoportok tervezéséhez és vezetéséhez szükséges
alapvető szakmai kompetenciák fejlesztése, ismeretek szerzése volt, valamint e tudások
gyakorlatban való kipróbálása és feladatok megoldása, szerepjátékokkal. A Nemzeti
Felnőttképzési és Szakképzési Intézetnél akkreditált képzést két csoportban valósítottuk meg,
3-3 alkalommal. 2010. májusában 18 fő részvételével, és novemberben 14 fő részvételével.

Az iroda működése és az információs szolgáltatás folyamatos. Egyéb szolgáltatások közül a
tárgyalóterem használata emelhető ki.

Budapest, 2011. március 21.

Pataki Józsefné
elnök

