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A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma állásfoglalása a professzionális
szakmai munka feltételrendszeréről a munka- és ellátási körülmények megfelelő
színvonalú biztosítása érdekében

Az Etikai Kollégium fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a szociális szakma alakítói
és meghatározó szereplői, e szakpolitikai, szakmai terület művelői felelősséggel tartoznak a szociális tevékenységek színvonaláért, minőségéért. Ebbe a körbe tartoznak
a törvényalkotók, döntéshozók, az intézményrendszer vezetői és dolgozói, a képző intézmények, valamint a szakmai érdekvédelmi szervezetek tagjai, képviselői, mint ahogyan a kapcsolódó ágazatok szakemberei is.
A Kollégium tagjai úgy vélik, hogy mind a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, mind a szociális és gyermekvédelmi szakosított ellátások terén a szakemberek
csak akkor tudnak magas színvonalú munkát végezni, a kliensek szükségleteit kielégíteni, jogaikat és érdekeit védeni, ha a jogszabályi, financiális és tárgyi feltételek
mellett a szakmai működés keretrendszere is biztosított.
Számos médiában megjelenő hírforrás és a hozzánk érkező panaszlevelek is megerősítik, hogy a mai szociális és gyermekvédelmi rendszer egészében
elfogadhatalanok a tárgyi és személyi feltételek, az ellátási- és munkakörülmények.
Ezzel nem csak a munkavállók jogai sérülnek, de az ellátottak igényei sem tudnak
kielégülni. Úgy véljük, hogy ma a szociális munka gyakorlata az Etikai Kódex 50.
pontja értelmében nemcsak elnyomó, de igazságtalan, káros és sok esetben illegális
helyzetek kialakításába sodorja az ellátottakat és a dolgozókat egyaránt.
Úgy véljük, hogy az elfogadhatatlan állapotok közös összefogást és hangadást igényelnek, hiszen minden területen dolgozó kollégának kötelessége a szakmai döntéshozók, jogalkotók, jogalkalmazók, fenntartók és a működtetésben érintett vezetők figyelmét felhívni arra, hogy a rendszerben milyen anomáliák vannak. A dolgozóknak
joguk van ahhoz, hogy méltó munkakörülmények mellett lássák el szakmai feladatukat.

Az Etikai Kódex értelmében minden szakember, területen érintett kolléga, döntéshozó figyelmét
szeretnénk felhívni, hogy a szociális munkások számára alapvető elvek a munkavégzésük során:
(50) A szociális munkás kötelessége, hogy törekedjen a szociális ellátások feltételeinek javítására, amelyek hozzájárulnak a társadalmi kirekesztés, megbélyegzés
vagy megalázás csökkentéséhez, és ez által elősegítik a munkahelyi- és a befogadó
társadalom erősödését. A kirekesztés, diszkrimináció és előítéletesség nélküli, szakmai tisztességgel végzett, a kliens érdekeit szem előtt tartó munka - érvényesítésében
kiemelt szerep jut a munkahelyi vezetőnek.
(51) A szociális munkás kötelessége, hogy felhívja a munkáltatók, döntéshozók, politikusok és a közvélemény figyelmét azokra a helyzetekre, ahol az erőforrások nem
elegendőek, vagy ha a források elosztásának gyakorlata politikai célokat szolgáló, a
gyakorlat elnyomó, igazságtalan, káros vagy illegális.
(52) A szociális munkás munkahelye szakmapolitikájának és szakmai gyakorlatának javítására törekszik, növelve ezzel a szolgáltatások hatékonyságát és színvonalát.
(56) A szociális munkás munkavégzése során tudatosítja környezetében a társadalmi felelősségvállalás és -részvétel, valamint a szolidaritás fontosságát.
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