Beszámoló

A Szociális Szakmai Szövetség 2013 évi tevékenységéről
A 2013. évre tervezett és elfogadott szakmai program számolt az év során várható
finanszírozási és működtetési nehézségekkel, és a várható „kivéreztetett” kilátásokhoz
igazítva igyekezett megtervezni a 3SZ 2013. évi feladatait és ténykedéseit.
A program ezen, a nehéz helyzet ellenére is fenntartandó és, a lehetőségekhez mérten
fejlesztendő feladatokat és ténykedéseket három fő csoportba sorolta:
1. Szervezeti működés biztosítása
2. Érdekképviselet
3. A szociális hivatás alapjainak újraértelmezése
A 3SZ a 2013 évre vállalt feladatait összességében teljesítette. Az alábbiakban részletesebben
számolunk be minderről.
1. Szervezeti működés biztosítása
2013. év során folytatódott a korábbi évek finanszírozási trendje: állami forrásból sem
pályázati, sem egyéb csatornákon semmilyen támogatásban nem részesültünk. A nem-állami
források szűkülése is tovább folytatódott – nem kis részben amiatt, hogy a kormánytól
független civil szektor támogatásai minden területen jelentősen csökkentek, így a fennmaradó
nem-állami források iránti verseny a korábbiakhoz képest is kiéleződött. Az elnyert forrásaink
is összességükben csökkentek, amely csökkenő bevételek mellett, ha nehezen is, de sikerült
biztosítani a vállalt feladatunkat: a szervezet biztonságosan működött, ehhez képesek voltunk
finanszírozni a stáb és a helyiség, valamint a szervezeten belüli és szervezetközi
kommunikáció költségeit.
A finanszírozhatóság érdekében különféle kiadáscsökkentő intézkedéseket hoztunk meg, így
csökkentettük az adminisztrációs és kommunikációs (telefon) költségeket; a szervezet belső
és kifelé irányuló kommunikációjában a korábbiaknál intenzívebben használtuk ki az Internet
lehetőségeit.
A 3SZ Liliom utcai helyisége továbbra is élő, közösségi központ, amely részben biztosítja a
3SZ és tagszervezetei számára a szervezeti működés és élet helyszínét, de ezen túl is, gyakran
ad otthont különféle szociális szakmai szervezetek különféle programjainak, képzéseinek,
megbeszéléseinek, kisebb (műhely)konferenciáinak.
A Szövetség 2013. évben is működtette korábban szerveződött munkacsoportjait. Ezek közül
az Etikai Kollégium továbbra is élvezi a szociális szakma erkölcsi tekintélyét, állásfoglalásai
továbbra is irányadóak a szociális szakemberek magatartásának formálásában. 2013.-ban
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gyakorlatilag véget ért a korábbi TÁMOP programban elkezdett szupervíziós munkacsoport
tevékenysége, és, bár jó lenne, ha folytathatná munkáját, erre ma nem látszanak a minimálisan
szükséges források sem. (A két munkacsoport rövid beszámolóját mellékeljük.)
Szűkös forrásaink ellenére is, a korábbi hagyományainkat ápolandó (bár új helyszínen) meg
tudtuk szervezni a Szociális Munka Világnapján a „SzocExpo”-t, és tőlünk telhetően
hozzájárultunk más szakmai rendezvények megszervezéséhez is.
Sajátos „szervezeti és finanszírozási eredménynek” tekinthetjük azt is, hogy helyzetünkről
beszámoltunk az ICSW vezetőinek, akik jóváhagyólag tudomásul vették azt, hogy tagdíjaink
be nem fizetése mellett is a nemzetközi szervezet teljes jogú tagjaként tekintenek a 3SZ-re.
Ezen túl is, folynak előkészületek arra, hogy az olcsón megközelíthető helyszíneken (pl.
Pozsonyban) megrendezendő nemzetközi rendezvényeken a 3SZ képviselje magát, és a
korábbinál intenzívebben vegyünk részt a nemzetközi szakmai közéletben.
2. Érdekképviselet
A 3SZ elmúlt évi működésében a legjelentősebbnek tűnő változás az érdekképviseleti munka
területén zajlott le. Korábban az érdekképviseleti munka legfőbb terei azok a kormányzati
konzultatív fórumok és munkacsoportok voltak, amelyekbe a kormányzat képviselői
szakértői, szakmai érdekképviseleti mandátummal bevonták a 3SZ képviselőit is. Ilyen
konzultációkra 2013 során egyetlen alkalommal sem került sor, a 3SZ semmilyen
kormányzati fórumra, munkamegbeszélésre nem kapott meghívást.
Ilyen körülmények között a 3SZ érdekképviseleti ténykedésének súlypontja átkerült a
kormányzati helyektől és szervektől független színterekre, mindenekelőtt az ágazat szakmai
szervezeteivel és szakszervezeteivel történő intenzívebb együttműködésre. A 3SZ részese és
résztvevője volt a Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottságnak, majd a demonstrációs
bizottság tagjaként, de a sztrájk szervezésétől formálisan távolmaradó támogatóként
együttműködött és együttműködik az érdekképviseleti küzdelmekben előtérbe került
szakszervezetekkel.
Ezen érdekképviseleti átrendezés minden korábbinál több embert mozgatott meg az
ágazatban, és a szűken vett érdekképviseleti munkán kívül is, szélesebb körűvé tette az
ágazaton belüli információáramlásokat, együttműködéseket.
Ez a fajta együttműködés megnyilvánult abban, hogy az őszi szakmai rendezvények
(SzocExpo, szakmai konferencia) résztvevői köre tágult, hogy a hagyományosan baráti
hangulatú SzocExpo délutánra egy ezer fő fölötti demonstrációba „ment át”.
Talán ennél is jelentősebb, a mindennapos gyakorlatba beépült rendszerré vált az Internet,
különösen a közösségi média intenzív használata, az, hogy a szociális szféra szervezetei a
saját honlapjaikon megosztják egymás információit, hogy ezzel minden korábbinál több
„látogató” követi a szociális szakmai közéletet, híreket, eseményeket. (Bár a példa már idei,
de a szavazáson való részvételre buzdító felhívásunkat három nap alatt több mint háromezer
„felhasználó” olvasta, amely felhasználók jelentős arányban több emberhez is eljutó
szervezetek. Ez a több ezres látogatói kör, ez nem mérhető össze a nagy portálok
látogatottságával – de, azért ezres nagyságrend…)
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Jelenleg a szociális ágazat szakszervezetei (maguk mögött tudva számos szakmai szervezet,
így a 3SZ támogatását) bejelentették a sztrájkkészültséget, és zajlanak a kormányzattal az
ilyen esetekre törvényileg előírt egyeztetések.
Az eddig elért eredmények felelmásak: az érdekérvényesítés sikerének tudhatjuk be azt, hogy
a bérkövetelések területén a kormányzat részben „engedett”, és a további szerveződések
pacifikálása, a tiltakozások és tiltakozók megosztása érdekében bérpótlékot vezetett be –
amely azonban messze nem elégíti ki az érdekképviseletek követeléseit.
A szociális szakmai terület egységes fellépését lehetővé tevő, és ezen a területen már eddig is
jelentős eredményeket hozó érdekképviseleti átrendeződés folytatásában a 3SZ továbbra is
aktív, kezdeményező szerepet kíván folytatni.
3. A szociális hivatás újraértelmezése
Számos vonatkozásban az elmúlt év legjelentősebb erőfeszítései ezen a területen történtek, ám
ugyanakkor el kell, hogy ismerjük, a konkrét feladatokban még csak részlegesen jutottunk
eredményekre.
2013 évre szóló terveinkben jeleztük azt, hogy a szakma tekintélyének megerősítéséhez
szükséges kilépni a – főképp technikai jellegű – kormányzati kezdeményezésekre reagáló és
rezonáló szerepkörökből, és a szakmai közösségnek önálló kezdeményezésekkel szükséges
fellépnie részben a társadalmi problémák, részben a szociális szakmai hivatás gyakorlása
során jelentkező gondok értelmezésében, konceptualizálásában, valamint a megoldások
útjainak és lehetőségeinek keresésében. Az ilyen, önálló értelmezések felvetésében – a
tagszervezetekkel együttműködve - jelentős erőfeszítéseket tett a 3SZ, amely
kezdeményezéseket a szakmai közélet jellemzően üdvözölte, pozitívan fogadott, és
visszhangra is találtak azok.
Az általánosságban kedvező fogadtatás ellenére – talán a megszokott medrekből való kilépés
nehézségei, talán az elvibb problémákat háttérbe szorító egzisztenciális ellehetetlenülések és
az ezek elleni tiltakozások árnyékba szorító hatására, talán a szervezés anyagi nehézségeinek
következményeképpen – konkrét akciókban viszonylag kevéssé képeződött le ez a szemléleti
és mentalitásbeli váltás.
E kevés konkrét akció közül kiemelkedik a jelentős sajtónyilvánosság mellett, Andor László
Bizottsági biztos felvezető előadásával megrendezett konferenciánk az Unió „szociális
beruházási csomagjáról”, valamint a Szockafé „újraindulása”. Az elmúlt évek
gyermekbántalmazási botrányainak hatására, valamint e botrányokban a szakma védtelenségét
érzékelve sorozatot indítottunk annak megbeszélésére és tisztázására, hogy milyen szerepei és
felelősségei lehetnek a szociális szakembereknek általában, és különösen a gyermekvédelmi
területen a hatóságokkal való együttműködésben? Ugyancsak tisztázandó problémakörként
merült fel az, hogy milyen módon szükséges érvényesíteni a szakma professzionális és
erkölcsi normáit akkor, amikor a szociális szakemberek a hatóságok kezdeményezésére,
hatósági eszközökkel (értsd: nem az ügyfél kezdeményezésére és a vele való együttműködés
és szerződés alapján) gyakorolják hivatásukat. A témában rendezett Szockafé rendezvények
mind hangulatukban, a szakmai diskurzusok konstruktív szellemében; mind tartalmi
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megállapításaikban, a problémák tisztázásában igen pozitív visszajelzésekre találtak, nemcsak
a résztvevők szükségszerűen szűk körében, hanem, a tágabb szakmai közéletben is.
A 3SZ saját szervezésén kívül is, meghívott résztvevőként több (hazai és nemzetközi) fórumra
és konferenciára kapott meghívást, amelyen képviselőink szereplését a visszajelzések
konstruktívnak tartották és pozitívan ítélték meg.
A tisztázó megbeszéléseket, műhelyeket a későbbiekben is, lehetőségeinkhez mérten saját
szervezésünkben is folytatni kívánjuk, és ugyancsak igyekszünk szélesíteni együttműködő
partnereink körét a szociális szakmákat, a szociális hivatást érintő kérdések és feladatok
tisztázásában.

A pénzügyi beszámoló és a mérleg
Az éves beszámoló elkészítésében fontos mozzanat a pénzügyi beszámoló beterjesztése és
elfogadása is. A 3SZ működésével összefüggő pénzmozgások valós és szabályszerű
könyvelését az erre hivatott szakértők és az Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és elfogadta.
A gazdasági szabályoknak megfelelő gazdálkodás tartalmi elfogadásához jelezzük azt, hogy a
számokból is látható szűkülő források mellett a 3SZ a gazdálkodását a fentebb jelzett
prioritásokhoz igyekezett igazítani.
Kérjük a 3SZ küldöttgyűlését, hogy a fogadja el a fentebbi beszámolónkat, és mind a
tagszervezetek képviselőjeként, mind a szociális szakmai közélet részeseként továbbra is
támogassák a Szociális Szakmai Szövetség munkáját.
A 3SZ elnöksége nevében:
Dr. Krémer Balázs
elnök
2014. március 27.
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