A Szociális Szakmai Szövetés
2003. évi Közhasznúsági jelentése

A Szociális Szakmai Szövetség 2003-ban is folytatta a szociális szféra, szociális szakemberek és
szociális civil szervezetek erősítését és érdekképviseletét célzó programjait.
Az Elnökség 2003 során - a nyári szünet kivételével - havi rendszerességgel (összesen tíz
alkalommal) ülésezett. Az elnökségi üléseken történtekről szóló emlékeztetőket az elnökség tagjai és
a tagszervezetek elnökei megkapták. 2002 őszétől kezdve a működés és szakmai programok
finanszírozása folyamatos, számos pályázati programunk fut jelenleg.
A tagszervezetek közös fellépésének eredményeként 2003-ban a 3Sz állásfoglalást fogalmazott meg
a „Szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások állami finanszírozásáról”, „A felsőoktatás
modernizációjával összefüggésben a szociális képzések besorolása kérdésében”, valamint „A
szegényedésről a törvényhozókhoz, a kormányzathoz és az önkormányzatokhoz” címmel nyílt levelet
juttatott el valamennyi parlamenti képviselőnek, illetve a sajtó részére.
A Szociális Szakmai Szövetség tisztségviselői a 2003. évben tiszteletdíjban nem részesültek.
Iroda és irodai szolgáltatások a tagszervezeteknek
Az Iroda 2003-ban két fő állású és egy részmunkaidős munkatárssal működött. Az elmúlt évhez
hasonlóan a Szövetség irodájának kihasználtsága igen magas, továbbra is jelentős az irodában tartott
rendezvények (vezető testületek ülései, regionális csoportok találkozói, szakmai munkacsoportok
megbeszélései, stb.) száma. Továbbra is az irodában zajlott az Iskolaszövetség és a MACSGYOE
adminisztrációja1 (levelezés, pénzügyek), valamint vezető testületeik (a 3Sz Alapszabályában
megfogalmazottakkal összhangban), a 3Sz munkacsoportjainak és szakmai kollégiumainak, valamint
a "Háló" szerkesztőségének ülései, ami szintén növelte az irodai infrastruktúra kihasználtságát,
forgalmát.
2003 augusztusában sikerült felújítani a 3Sz irodáját.
A 3Sz 2003-as költségvetésének fő keretösszegei:
Záró pénzkészlet 2003. december 31-én
0003285 Bankszámla
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5 952 148
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Devizaszámla

204 527

Összesen

22 521 660

Tárgyi eszközök nettó értéke
2003. január 1-én
2003. január 31-én
Értékcsökkenés
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260126
1 724 763
419 143

Iroda iktatás, illetve további feldolgozás nélkül fogadja, gyűjti és továbbítja a tagszervezetek címére érkező leveleket,

telefonhívásokat és üzeneteket. Minden további szolgáltatásról (pl. postázás) a titkárral kell egyeztetni, aki a megállapodásokról tájékoztatja
az Elnökséget.

" (Az iroda szolgáltatásainak költségtérítési rendszerére vonatkozó szabályok)

A Szociális Szakmai Szövetség vagyona 2003. december 31-én
Készpénzvagyon
Tárgyieszköz
Összesen

22 521 660
1 724 763
24 246 423

2003-as egyenleg
Nyitó egyenleg
Bevételek
Kiadások
Maradvány

9 385 276
51 459 193
-38 322 809
22 521 660

Kapcsolattartás az állami, önkormányzati szervezetekkel, részvétel a szakmai és a civil
érdekegyeztetés rendszerében
A korábbi éveknek megfelelően a 3Sz képviselői 2003-ban is számos szakmai és országos
érdekegyeztetési fórumon képviselték a szervezetet. Ezek :
 Szociális Tanács
 Egészségügyi és Szociális Érdekegyeztető Tanács
 Országos Bűnmegelőzési Bizottság
 Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság
 Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Bizottság
Rendezvények
A Szociális Munka Napja
2003. november 13-án – immár hagyományos módon – az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium szervezésével és a 3Sz által összeállított szakmai programmal zajlott a Szociális Munka
Napi Konferencia.
Szockafé
2003 során két alkalommal rendeztünk Szockafét a „Szociális munka ma” sorozat keretén belül: női
nézőpont a szociális munkában és szociális munka idősekkel témákban.
Csatlakozás és szegénység – nyugati tapasztalatok, keleti félelmek”
2003. október 24-én „Csatlakozás és szegénység – nyugati tapasztalatok, keleti félelmek” címmel
nemzetközi szemináriumot rendezett az European Anti Poverty Network (Európai Szegénységellenes
Hálózat, EAPN), a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) és a Friedrich Ebert Stiftung.
A kétnapos rendezvényen összesen hét kelet-közép-európai ország, valamint jelenlegi EU tagállamok
szociális területen tevékenykedő civil szervezeteinek képviselői osztották meg tapasztalataikat,
gondolataikat a szegénység és társadalmi kirekesztés, valamint a leküzdésükre nemzeti és Uniós
szinten irányuló stratégiák, kezdeményezések kérdéskörben.
Kiadványok
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Háló
A Háló – a szerkesztőség összetételében beállt stabilitásnak köszönhetően – 2003 során
rendszeresen megjelent az alábbi számokkal és témákkal.

Január-február – tematikus szám: Hajléktalanság (40 oldalon)

Március – hírlevél (16 oldalon)

Április – hírlevél (8 oldalon)

Május-június – tematikus szám: Civil szervezetek a szociális szférában (36 oldalon)

Július – hírlevél (16 oldalon)

Augusztus-szeptember – tematikus szám a Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti
Szolgálatok Országos Egyesülete szerkesztésével (32 oldalon)

Október – tematikus szám: Kutatás (16 oldalon)

November – tematikus szám: Oktatás (16 oldalon)

December – ünnepi szám (28 oldalon)
Az előfizetők számának növelése érdekében a 2003. decemberi ünnepi számból ingyenes példányt
küldtünk összesen 554 – családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozó – szociális
munkásnak.
Mivel az utóbbi hónapokban történt meg a 2003-as előfizetői listáról való átállás a 2004-es előfizetői
listára, pontosan nem látható még, hogy a kezdeményezésnek milyen eredményei lesznek.
Könyvek
A folyamatos érdeklődésnek köszönhetően mindkét kézikönyv elfogyott, s így az év során sor került a
„Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához” kötet utánnyomására az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium támogatásával 1 600 példányban, amelyből 600 példányt a Támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően továbbítottunk az NCSSZI Képzési Központjának. Saját
forrásainkból sikerült a „Kézikönyv szociális munkásoknak” c, kiadványunk utánnyomását megoldani 1
500 példányban.
2003. decemberében végre megjelent a Gyorsjelentés sorozat újabb kötete „Gyorsjelentés a
szegényedésről” címmel, amelyben mintegy 600 szociális munkás meglátásaira alapozva elemezzük
az elmúlt három évben tapasztalható elszegényedés jellemzőit és okait. A kötetből egy-egy
tiszteletpéldányt eljuttattunk minden válaszoló szociális munkásnak, valamint valamennyi parlamenti
képviselőnek.
A Gyorsjelentés megjelentetése kapcsán rendezett sajtótájékoztatón Göncz Kinga az ESzCsM és
Kiss Róbert az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal képviseletében átvették a kötet egy-egy példányát.
A Gyorsjelentés – korábban nem tapasztalt – sajtóvisszhangot váltott ki, a 3Sz képviselőit a
megjelenést követő hónapokban rendszeresen keresték meg újságírók, mind a mai napig napvilágot
látnak a kötet alapján készült cikkek, elemzések. A kötet hozzájárult ahhoz is, hogy a politika szintjén
is témává vált a szegénység, több vezető politikus hivatkozott rá nyilatkozataiban, sőt a Kormány
2004. január 21. ülésén is napirendi téma volt.
Honlap
Honlapunkon folyamatosan jelennek meg friss hírek, szakmai események felhívásai,
jogszabálytervezetek, illetve fokozatosan bővül a szakmai anyagokat tartalmazó menüpont kínálata is.
A honlap látogatottsága a 2003 nyarán tapasztalt visszaesést követően folyamatosan emelkedik –
jelenleg havonta kb. kétezren nyitják meg az oldalt.
Budapest, 2004. március 10.

Ferge Zsuzsa
elnök
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