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1. Az Elnökség működése

Az Elnökség 2003 során - a nyári szünet kivételével - havi rendszerességgel (összesen tíz
alkalommal) ülésezett, egy rendkívüli elnökségi ülésre került sor október 3-án, amelynek témája a
Szociális Munkások Kamarájáról szóló tervezet megvitatása volt. 2003. október 31-én az
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal (EK) képviseletében részt vett az elnökségi ülésen Kiss Róbert és
Talyigás Katalin, akikkel az EK és a 3Sz közötti jövőbeni együttműködés lehetőségeiről folytattunk
megbeszéléseket. Az elnökségi üléseken történtekről szóló emlékeztetőket az elnökség tagjai és a
tagszervezetek elnökei megkapták. (Az Elnökség 2003. év során meghozott határozatainak
gyűjteménye a 4. sz. mellékletben található)
2002 őszétől kezdve a működés és szakmai programok finanszírozása folyamatos, számos pályázati
programunk fut jelenleg.
A tagszervezetek közötti kapcsolattartás továbbra is fejlesztésre szorul, a szervezeti kérdések
tekintetében talán ez a 2004-es év legfontosabb stratégiai területe. Ugyanakkor 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 kormányzattal való kapcsolatunk 2002 ősze óta kiegyensúlyozott, a 3Sz képviseletében
rendszeresen részt vesz elnökünk, alelnökünk és ügyvivőnk a szakmai érdekegyeztetési fórumok
ülésein, illetve az elnökség tagjai közül jó néhányan a szociális törvény megújításán dolgozó SZOLID
projekt munkacsoportjainak munkájában. Több éves előkészítő munka után 2003. októberére
elkészült a Magyarországi Szociális Munkások Kamarájának létrehozásáról szóló törvény szövegének
kodifikált javaslata, amelyet az ESzCsM vezetőinek átadtunk. A további tárgyalások várhatóan 2004.
második feléig is elhúzódhatnak.
Az utóbbi hónapokban – többek között a „Gyorsjelentés a szegényedésről” c. kötetünk megjelenését
követő sajtóvisszhangnak köszönhetően – érezhetően láthatóbbá vált a 3Sz, s ennél is jelentősebb
eredmény, hogy a szegénység a politika és a közbeszéd témájává vált. Rendkívül fontosnak tartjuk
annak elérését, hogy ne csak egyszeri kampányról legyen szó, hanem sikerüljön további szakmai
anyagokkal, témákkal, hírértékű információkkal fenntartani a média érdeklődését.
2003 során tartóssá vált az együttműködésünk az Európai Szegénység-ellenes Hálózattal; októberben
közösen rendeztünk két napos nemzetközi szemináriumot Budapesten, valamint 2004. januárjától
kezdődően megtörténtek az első konkrét

lépések a Magyar Szegénységellenes Hálózat

létrehozására.

2. Iroda és irodai szolgáltatások a tagszervezeteknek
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Az Iroda 2003-ban két fő állású és egy részmunkaidős munkatárssal működött, 2004. március 1-től a
létszám három főállású alkalmazottra nőtt.
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.
Folytatódott a korábban bevált együttműködés az Esély szerkesztőségével, valamint 2003 márciusáig
a System Sped Kft-vel (aki 75 ezer forinttal támogatta a 3Sz működését), ami szintén bővítette
helyiségeink kihasználtságát és egyben azt is eredményezte, hogy szakemberek folyamatosan nagy
számban kerültek kapcsolatba a Szövetséggel is: minden rendezvényt kihasználtunk arra is, hogy a
résztvevők megismerjék a 3Sz-t, a Hálót és kiadványainkat.
2003 augusztusában sikerült felújítani a 3Sz irodáját – a felújítás magában foglalta a falak
„lepapírozását” és festését, valamint az eddig szőnyegpadlóval borított helyiségek parkettázását.
A tagszervezetek részéről felmerült igénynek megfelelően és az elnökség 2003. március 28-i
határozata alapján valamennyi tagszervezethez eljuttatunk 10-10 példányt a Háló megjelenő
számaiból.

3. A 3Sz költségvetésének fő keretösszegei és az irodai szolgáltatások
költségmegosztásának rendszere

3.1. A 3Sz 2003-as költségvetésének fő keretösszegei:

Bevételek

Ft.
Nyitó egyenleg

9 385 276

Tagdíjak

1 600 000

Irodai szolgáltatások bevételei

2 476 350

Működési támogatások

925 000

Egyéb pályázott támogatások

39 022 269

Háló előfizetési bevételek

1 678 647

Egyéb bevételek (költségtérítés stb)

1 756 927

1 Az 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)
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Bevételek összesen

56 844 469

Iroda kiadásai (fenntartás, bérek,

11 151 634

Kiadások

beszerzések)
Háló kiadásai

2 703 057

Könyvkiadás, egyéb nyomdaköltség

3 584 066

Megbízási szerződések

7 860 687

Továbbított támogatások

6 700 000

Költségtérítések

2 323 365

Kiadások összesen

34 322 809

3.2. Az irodai szolgáltatások költségmegosztási rendszere

Az iroda fenntartásának költségeit a következő források fedezték 2003-ban:
1) Az irodai szolgáltatások bevételei:
-

könyv eladás – 2 056 350 Ft.

-

terembérlés, fénymásolás – 420 000 Ft.

2) Működési támogatások:
-

System Sped Kft – 75 000 Ft.

-

MeH Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala – 850 000 Ft.

3) Egyéb pályázott támogatások
1. dologi kiadások fedezésére: ESzCsM - , Soros Alapítvány - , Phare Access pályázatok
terhére elszámolt dologi költségek
2. beszerzésre: ESzCsM – 1 millió Ft.; Soros Alapítvány – 400 000 Ft.

4. Kollégiumok, munkacsoportok tevékenysége

4.1. Etikai Kollégium (beszámoló)

Az Etikai Kollégium 2003. évi munkájáról nagyon nehéz objektíven beszámolni, mert működésének
legnehezebb évét jelzi ez az évszám.
A korábban elfogadott működési rend szerint a Kollégiumba öt főt jutatott be a tagszervezetek
képvisletében a 3Sz Küldöttgyűlése.
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A Küldöttgyűlés határozatában elfogadott 5 fős Kollégium a kezdetektől 4 fővel – és jelentős
segítségként az Etikai Munkacsoport 2 tagjával – működött, mivel az egyik tagszervezet rendre nem
képviselte magát.
2003 elején, a Kollégium két tagja lemondott tagságáról – az egyikük családi okokra, a másik
elfoglaltságára és elégedetlenségére hivatkozva – ezzel gyakorlatilag működésképtelenné vált a
szervezet.
A problémát jelezve az Etikai Kollégium elnöke kérte a 3Sz Elnökségét, hogy – a korábbi nehézkes
működést is feloldandó – delegáljon minden tagszervezet legalább egy – egy főt a Kollégiumba, a
folyamatos működés biztosítása érdekében. Sajnos erre a mai napig csak részlegesen került sor, így
a Kollégium működése formális, mert határozatképtelen.
A 2003-ban beérkezett ügyeket a jelenleg is tevékenykedő tagság megvitatta, de döntés nem
születhetett az ügyekben.
Eddigi működése során 13 ügyben keresték meg hivatalosan a Szociális Szakmai Szövetség Etikai
Kollégiumát, ebből tíz ügyben adott ki állásfoglalást, illetve nyilatkoztak arról. (A beérkezett ügyek egy
tájékoztató bontása az 5. sz. mellékletben található) A „maradék” három ügy már a Kollégium
működésképtelensége idején érkezett, ezért azok hivatalos rendezésével adósak maradtak. Sajnos
ennek az átmeneti állapotnak az elhúzódása igen megnehezíti a Kollégium helyzetét, mert
hitelképtelené válik, és a szakma nem tekinti kompetensnek a benyújtott ügyekben.
A Kollégium munkájához az esetek értékelésén túl, a Szociális Munka Etikai Kódexéhez történő
vélemények állandó gyűjtése is hozzátartozik. Ezt a tevékenységét folyamatosan végzi, a különböző
oktatásokban és képzésekben résztvevő tagjai segítségével.
A 2004-es év legkomolyabb munkája, az esetek vizsgálatán túl – remélhetően már a kiegészült
Kollégiumi tagsággal – az Etikai Kódex felülvizsgálata lesz, amelyhez – ez úton is – kéri a Kollégium a
tagszervezetek észrevételeit, javaslatait.
A Kollégium tervei szerint a nyár végéig gyűjti a módosító, kiegészítő javaslatokat, amelyeket ezt
követően szintetizál, és a Kódex módosítására vonatkozó javaslatát a Küldöttgyűlés elé terjeszti
elfogadásra.
Az Etikai Kollégium elnöke: Pál Tibor (HRSZE)

4.2. Szakmafejlesztés, képzés szakmai kollégium (beszámoló)
A Szakmafejlesztés, képzés, minőségfejlesztés szakmai kollégium (SzK.)meghirdetésekor célként a
tagszervezetek együttműködésében olyan területek folyamatos figyelemmel kísérését, állandó
formálását jelölte meg, mely a tagszervezetek közös érdeke. Az elképzelések szerint e célok
megvalósítása minőségileg más eredményre vezet a közös megközelítés következtében.
Végiggondolásra a következő témákat javasolták:


a képzési tartalmak és a gyakorlat folyamatos egyeztetése,



a képzések és a terepek kapcsolata,



a „képző terepek” akkreditálása,
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a többszintű képzés és a „felvevőpiac” munkaerőhelyzete és -igényei.

A fenti elképzelések megvalósítása érdekében a SzK. tagjai az egyik résztéma (képzések és a
terepek kapcsolata) alaposabb kimunkálását kezdték el, a jelentkezők egy szűkebb körét összehívva
kidolgozta a megpályázott tereptanári műhely tematikáját és megvalósítási tervét. A későbbiekben a
szervezők - a képzőhelyeken működő terepkoordinátorok - egy a SzK. által mozgósított tágabb körben
- többnyire tereptanárok - kezdtek dolgozni. A folyamatban természetesen nem lehetett - nem is volt
szükséges - a tárgyalt témákat élesen különválasztani, így még indokoltabb a munka eredményeként
létrejött anyagokat a továbbiakban nagyobb fórumon vitára bocsátani. Sajnos, a felkínált lehetőséggel
és alkalommal a képzőhelyek közül, a tervezetthez képest, kevesebben éltek. Ez a tapasztalat a
helyzet továbbgondolását igényli.
A "képző terepek" akkreditálása végiggondolása érdekében megkezdett és tervezett munkát
befolyásolta az ESzCsM ez irányú, jelentős anyagi ráfordítást maga mögött tudó tevékenysége, amiről
a SzK. sajnos csak késve értesült. A SzK. a korlátozott lehetőségekkel élve, így eddig még nem
egyértelmű

eredményre

vezető

együttműködést

ajánlott.

Ennek

érdekében

a

különböző

munkacsoportokba delegált képviselőket.
A SzK. elkészítette a szociális diplomások helyzetére vonatkozó kutatás tervét, melynek
realizálásában is a munkacsoportnak jelentős feladatai lesznek, melyeket a közeli jövőben kezd a
SzK. szervezni.
El kell ismerni, hogy még nem minden lehetőséggel tudott élni a SzK., tagjai remélik, hogy a felajánlott
közreműködéseket a program továbbfolytatásában ki tudják használni, és remélik, hogy a részt venni
szándékozók körét is bővíteni tudják, különös tekintettel a tagszervezetek képviselőire.
A Szakmai Kollégium vezetője: Mányai Judit (ISZ)

4.3. Gyermekvédelmi szakmai kollégium (beszámoló)

2003 áprilisában alakult a Szociális Szakmai Szövetségen belül a Gyermekvédelmi Szakmai
Kollégium. Hosszas szervezőmunka után 22-en írtuk alá az alakulási jegyzőkönyvet. A szakma szinte
minden területe képviseltette magát. Szándékunk szerint még az ősszel szerettünk volna közös
megbeszélést tartani, de az adminisztratív dolgok tovább tartottak, mint terveztük.
Közben folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, elkészítettük a Kollégium működési szabályzatát. Ebben
nagy segítséget jelentettek Szikulai István által küldött anyagok, valamint Ragó Betti szervezési
munkája. Végül, az elkészült tervezetet megvitatta a Szakmai Szövetség elnöksége, ahol Ragó Betti
képviselte kollégiumunkat, és az elnökség által jóváhagyott tervezet került az első közgyűlés elé
vitára. A közgyűlésre jelentkezők előre megkapták a tervezetet, amelybe szakmai kiegészítések
kerültek az elnökség által fontosnak tartott alapelv mellett.
A közgyűlés megbeszélte dr. Révész Piroska által benyújtandó törvénymódosító javaslatot, valamint
dr. Vajna Virág tartott tájékoztatást a családon belüli erőszak jogi hátteréről. Született néhány konkrét
javaslat, illetve kiderült, hogy minden kollega nagyon fontosnak tartja a kérdés széleskörű megvitatása
mellett a résztvevők felkészítését, az erőszakkal kapcsolatos munkára.
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A közgyűlésnek Gáborné Aczél Ágnes tett javaslatot egy szakmai munkacsoport alakítására. A
csoport feladat lenne, konkrét esetek közös feldolgozásával megkeresni a gyermekvédelem
rendszerében mik lehetnek a működési problémák. A műhely az egymásra mutogatás helyett az
együtt működés lehetőségeit próbálja keresni.
Nagyon fontos volt a jelenlevők által megfogalmazott igénye a szakmai érdekképviseletnek, a
szakmaiság erősítése.
A Kollégium vezetője: B. Aczél Anna

4.4. Szakmai érdekvédelem szakmai kollégium (beszámoló)

A Szociális Szakmai Szövetség Érdekvédelmi Szakmai Kollégiumát 2003. év áprilisában
igyekeztem összehívni a tagszervezetek jelentkezései alapján. Feladata a szociálpolitika, és a
szociális munka folyamatában résztvevők szakmai és munkahelyi szinteken megjelenő
érdekeinek feltárása, képviselete, védelme.
A Kollégium 2003. május 22-i találkozóján a meghívottak közül 4-en jelentek meg, végül a
kollégium az időpont egyeztethetetlenség miatt nem lett életképes.
A Kollégium vezetője: Papp Istvánné (SZMME)

4.5. Watch-dog szakmai kollégium – a NHSZOSZ Watch-dog projektje
(beszámoló)

A program egy három szakaszos érdekképviseleti tevékenység rendszerébe illeszkedik, melyek a
következők:
-

törvény – rendelet előkészítésének időszaka

-

törvényhozás, illetve rendeletalkotás időszaka

-

a törvény, illetve rendelet bevezetését követő időszak, a jogszabályok érvényesülésének
időszaka

A projekt célul tűzte ki egy eddig nem létező mechanizmusnak, a szociális ellátásban érdekelt
fogyasztónak, vagyis a kliensek érdekvédelmének erősítését, az őket érintő törvényi –
rendeletalkotói munkába való bevonásuk által (véleményezőként).
A program hozzáférhetővé teszi a hatályos és tervezett jogszabályokat. Elkezdődött egy olyan
hálózat kialakítása, mely más ügyekben is együtt tud és akar működni. A hálózat tagjai egymást
egyenrangú partnerként kezelik, és céljuk egy átlátható, jól működő törvényi szabályozás
megteremtése. Elkészül egy naprakész civil adattár is.
A program végre elnyert egy támogatást a MeH - től, ezért érdemben elkezdődött a szervezés,
megvalósítás. Megállapodás született az ELTE Jogklinika-val, akik jogászhallgatókat biztosítanak,
illetve a jogi hátterét adják a programnak. Hosszas egyeztetés után a 3Sz szerepe is tisztázódott a

8

programban, mely szerint egy kisebb összegű támogatással segíti a programot, melynek eredményeit
rendelkezésre bocsátja az NHSZOSZ.
Elsősorban tagszervezeteink bevonásával, regionális bázisként (a helyi szervezést biztosítják) kértük
fel a különböző civil szervezeteket a részvételre. 2003. évben 4 alkalommal tartottunk egyeztető
találkozót az érdeklődő szervezetek számára, melynek eredményeként az ország 3 régiójában
vállaltak szervezeteink a koordinációt.
Az érintett törvényi kör: a nonprofit törvény, munkajog, TB (megváltozott munkaképességűek esetén),
diszkrimináció: roma problémák, gyermekjog, családjog, szexuális orientáció szerinti diszkrimináció,
fiatalok és gyerekek részvételi lehetősége a döntéshozatalban.
2003. év során az alábbi esettanulmányok készültek el:

-

Nyílt örökbefogadás esetén a népesség nyilvántartó problémájáról

-

Gyermekvédelem vagy anyavédelem? Nevelőszülők esete

-

Az átmeneti gyermekotthon működtetése során keletkezett tapasztalatokról

-

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról

-

Szociális nonprofit szervezet és a helyi önkormányzat között kötött ellátási szerződés
létrejöttének körülményeiről, valamint megvalósulásáról

-

A leszázalékolással kapcsolatos anomáliák a betegjogi képviselő eseteiről

A következő év első felében ezen esettanulmányok megfelelő törvényi kiegészítése történik meg, és
honlapon, Hírlevélben történő megjelentetése, illetve a Megbízó, valamint az érintett ágazati
minisztériumok felé történő hivatalos megküldésére kerül sor.
A projekt vezetője: Bényei Andrásné (NHSZOSZ)
4.6

Képzési Bizottság (beszámoló)

A 2003 decemberében létrejött Képzési Bizottság feladata a szociális képzések rendszerszerű
fejlesztésének, a szakember szükségletek és a képzéssel kapcsolatos koncepciók összhangba
hozásának támogatása, a Nemzeti Universitas Program hátterében. A bizottság állásfoglalást
készített a felsőoktatás modernizációjával összefüggésben a szociális képzések besorolása
kérdésében. Ennek eredményeképp az új felsőoktatási képzési struktúrában önálló képzési ágként
jelennek meg a ’Szociális képzések’ a Társadalomtudományi képzési területen belül. A bizottság a
közeljövőben megrendezi a ’Szociális szakma – szociális képzés’ c. szakmai műhelyt, amelynek
keretében a felsőoktatási reformmal összefüggésben a szociális képzésekre vonatkozó kérdésekről
és feladatokról folyik majd párbeszéd a szociális képzés és a szakma képviselőivel.
A Bizottság vezetője: Budai István (ISZ)

9

2003-ban sikerült megszervezni több nagy múltú munkacsoport találkozóját, így szeptemberben
összeült és további működésének szükségességéről döntött a Szupervíziós és a Szakanyag
munkacsoport.

5. Kapcsolattartás az állami, önkormányzati szervezetekkel, részvétel a szakmai és a civil
érdekegyeztetés rendszerében

5.1.

Szociális Tanács (beszámoló)

A megkezdett gyakorlatnak megfelelően 2003 során is a Szövetség ügyvivője képviselte a 3Sz-t a
Szociális Tanács ülésein.
(A Szociális Tanács üléseiről és tárgyalt napirendi pontjairól szóló beszámoló a 3. sz. mellékletben
olvasható)
5.2. Egészségügyi és Szociális Érdekegyeztető Tanács (beszámoló)

(Az ESZÉT ülésein tárgyalt napirendi pontok a 2. sz. mellékletben találhatóak)

5.3. Országos Bűnmegelőzési Bizottság

A Bizottság 2003. november 20-i ülésén Ferge Zsuzsa és Szabó János képviselte, az ülés témája a
Bűnmegelőzési Program Cselekvési tervének koncepciója volt.

5.5. Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság

A Bizottság létrehozásáról az 2321/2003. (XII. 13.) Kormányhatározat rendelkezett, alakuló ülését
2004. február 10-én tartotta meg, fő feladata a 2004. június 31-ig elkészítendő Nemzeti Akcióterv
a Társadalmi Befogadásért/Összetartozásért c. dokumentum elkészítése, a tárcák közötti
koordináció biztosítása. A Bizottságban a 3Sz képviselője az ESzCsM meghívottjaként állandó
tagként tárgyalási joggal vesz részt.

5.6. Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Bizottság
A Bizottság ülésein Szabó János képviseli a 3Sz-t.
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6. Rendezvények

6.1. 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. A konferencián előadást tartott Dr. Gönczöl Katalin, miniszteri biztos "A Társadalmi
Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája és a szociális munka" és Dr. Göncz Kinga, politikai államtitkár „A
szociális munka kihívásai” címmel. A rendezvényt kerekasztal-beszélgetés zárta, amelyen hét
szociális munkás vett részt Ferge Zsuzsa vezetésével. A beszélgetés tanulságaira alapozva Szockafé
sorozat megrendezését tervezzük a szociális munkások szakmai fejlődése, szupervízióhoz,
erőforrásokhoz jutása témában.

6.2. Szockafé

2003 során két alkalommal rendeztünk Szockafét a „Sociális munka ma” sorozat keretén belül: női
nézőpont a szociális munkában és szociális munka idősekkel témákban. A rendezvényeken kb. 1520-an vettek részt, az utóbbi találkozóról készült emlékeztető megjelent a Háló májusi számában.
2004-ben sikerült újra elindítani a rendezvénysorozatot: az első alkalomra február 24-én került sor. A
beszélgetések helyszíne a jövőben az RS9 Kávézó lesz.

6.3. “ 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 rendezvényt
Ferge Zsuzsa és Kökény Mihály nyitotta meg, előadást tartott: Fintan Farrell (EAPN Europe), Sandra
Araujo (EAPN Portugal), Patrick Burke (EAPN Ireland), Lendvai Noémi, Erika Kvapilova (Szlovákia) és
Göncz Kinga (ESzCsM). A szeminárium másnapján „Hálózatépítés a befogadóbb társadalmak
létrehozása érdekében a kibővült Európai Unióban” címmel az EAPN találkozója zajlott, amelyen a
résztvevők megismerhették az EAPN céljait, működését és tanácskoztak az országon belüli és
európai szintű hálózatépítés lehetőségeiről.
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. A kétnapos rendezvény indíttatása
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mindenek előtt annak elérése volt, hogy „közbeszéd tárgyává tegyük a szegénységet és
nyomorúságot” – hangzott el Ferge Zsuzsa megnyitó előadásában. Továbbá, annak elérése, hogy
egyfajta közös tanulási és gondolkodási folyamatnak biztosítson teret, ahol a szegényebb Uniós
országok képviselői mondhatják el tapasztalataikat az Uniós csatlakozás szegénységre gyakorolt
hatásáról, azokról a félelmekről és elvárásokról beszélhetnek,

amelyek az országukban élőket

foglalkoztatták az integráció kezdete előtt, és beszámolhatnak arról is, hogy mit sikerült „profitálniuk”
az Uniós tagságból, milyen kedvező és kedvezőtlen tapasztalatokat szereztek az elmúlt évek,
évtizedek alatt, milyen új lehetőségek, kezdeményezések jelentek meg országukban a szegénység
elleni küzdelem terén. Célja volt ezen felül az is, hogy a résztvevő volt-szocialista, csatlakozás előtt
álló országok megismerhessék egymás országainak problémáit, a szegénységben élők helyzetét, a
közelmúlt és a jelen, kirekesztés megszüntetésére irányuló stratégiáit.
Az elhangzott előadások és a beszélgetések során felvetett problémák alapján nyilvánvalóvá vált,
hogy a különböző országok szakemberei sok esetben ugyanazon nehézségek előtt állnak – a
„szegénységnek” mint politikai témának az elhallgatása; a szegénységben élőkkel szembeni
előítéletek; az átfogó stratégiák, a reprezentatív, a valós helyzetet tükröző és összehasonlítható
statisztikai adatok hiánya; valamint az ellátórendszerek felkészületlensége a problémák kezelésére, a
szegény

és

kirekesztett

emberek

társadalmi

részvételének,

sőt

minimális

biztonságának

garantálására.
A kétnapos rendezvény másnapjának konkrét feladata az EAPN közép-kelet-európai, köztük a
magyarországi nemzeti hálózatai kiépítésének előkészítése volt.

7. Kiadványok

7.1. 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)
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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.

7.2. 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.

7.3. 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.
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8. 2003-ban futó programjaink

8.1. A szakmai érdekegyeztetés és párbeszéd intézményei a
szociálpolitikában

2003. május 31-én sikeresen lezárult az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
megbízásából

és

támogatásával

végzett

szakmai

program,

amelynek

célja

a

szakmai

érdekegyeztetés és párbeszéd intézményeinek kialakítása volt a szociális területen. A munkacsoport
tagjai által összeállított szakmai anyagokat eljuttattuk a minisztérium részére.
A Szociálpolitikai Tanácsok rendszerének tervezett kiépítése egyelőre várat magára.

8.2. A Szociális Munkások Szakmai Kamarája

A 2003 elejére elkészült koncepció szakmai vitáját követően 2003. októberére véglegessé vált a
javaslat kodifikált változata, amelyet a 3Sz képviselője átadott az ESzCsM vezetőinek. A tervezet
minisztériumon belüli egyeztetését és véleményezését követően, 2004 februárjában megkezdődtek a
tárgyalások a 3Sz-t képviselő „delegáció” és az ESzCsM között a konkrét kérdések tisztázására.

8.3. CIPP program

2002-től kezdődően szervezetünk részt vesz a Soros Alapítvány kezdeményezésére létrejött CIPP
(civil-információ-pályázat-partnerkeresés)

hálózat

tevékenységében.

A

program

célja:

civil

szervezetek számára olyan, személyes és online szolgáltatási csomagokat kidolgozni és működtetni,
melyek megkönnyítik az uniós ismeretek és pályázati információk elérését, illetve tágabb értelemben
segítséget nyújtanak a pályázatíráshoz, pályázati partnerek kereséséhez ill. partnerségi programok
kidolgozásához. A Hálózat motorja egy adatbázis alapú webes felület (www.cipp.hu), ahol tematikus
és területi bontásban találhatók az Európai Unióra vonatkozó alapvető információk.
Ezen felül a Szövetség vállalta, hogy pályázati tanácsadó szolgáltatást indít be, valamint
partnerkeresés megkönnyítése céljából nemzetközi kapcsolatainak segítségével összeállít egy
külföldi (Európai Uniós valamint csatlakozó országok) szociális civil szervezeteket tartalmazó
adatbázist, amely honlapunkon elérhető.

8.4. „Civil és szociális kommunikációs projekt”

A Phare Access 2001 program támogatásával 2003. július 29. és 2004. július 28-között futó projekt
megvalósítását megbízási szerződéssel Báder József projektvezető, valamint az Iroda munkatársai
végzik. A projekt félidős beszámolója 1. sz. mellékletben olvasható.
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A projekt keretében szeptember 26-28-ig workshop-ot rendeztünk szociális munkások és újságírók
részvételével; megjelentettünk egy tájékoztató füzetet, amelyet eddig kb. 800 szociális szakembernek
juttattunk el; valamint két sajtótájékoztatót rendeztünk.

9. Nemzetközi kapcsolatok

9.1. Nemzetközi Szociális Jóléti Tanács (ICSW)

Az ICSW-vel való kapcsolatunk aktívabbá vált: a szervezet 2004. április 16-18-ig Budapesten rendezi
meg „Szakértőinek Tanácskozását” a szociális jogok és érvényesülésük témában, amelynek
megrendezésében magyar partnerük a 3Sz.

9.2. Európai Szegénység-ellenes Hálózat (EAPN)

Jelenleg nemzetközi szinten legjelentősebb kapcsolatunk az Európai Szegénységellenes Hálózattal
(European Anti Poverty Network) áll fent. A megkezdett gyakorlatnak megfelelően a Szövetség titkára
részt vesz a bővítési munkacsoport ülésein és munkájában, illetve 2004-től megfigyelőként az EAPN
Elnökségének (Executive Committee). 2003. októberében közösen rendeztünk nemzetközi
szemináriumot „Csatlakozás és szegénység – nyugati tapasztalatok, keleti félelmek” címmel
(bővebben lásd a Rendezvények cím alatt). A szeminárium alatt a 3Sz képviselői hivatalosan is
kifejezték a létrehozandó magyar hálózat csatlakozási szándékát az EAPN-hez, amelyre a 2004.
novemberében megrendezendő Közgyűlésükön kerülhet sor.
Az Elnökség két tagja, valamint a 3Sz titkára 2003. november 19-22-ig részt vett az EAPN
Közgyűlésén Lille-ben, ahol lehetőségük adódott szakmai kapcsolatok kialakítására, a szervezet
működésének, céljainak mélyebb megismerésére. (A Közgyűlésről készített beszámoló megjelent a
Háló 2003. decemberi számában)
Az EAPN-től rendszeresen érkeznek állásfoglalások, kérdőívek, továbbítandó anyagok, amelyek
kezelését az Iroda végzi.
2004. februárjában két megbeszélést rendeztünk a magyarországi hálózat létrehozásának konkrét
kérdéseiről – az egyiket a tagszervezetek tagjainak, a másikat 3Sz-en kívüli, szegénység-ellenes
tevékenységet végző szervezetek képviselőinek részvételével. Mindkét megbeszélés egyértelműen
alátámasztotta a hálózat létrehozásának szükségességét.
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9.3. Közép- és Kelet-európai Szegénység-ellenes Hálózat

A 2002. márciusában Pozsonyban tartott találkozót követően, amelynek eredményeként formálisan is
megalapítottuk a Hálózatot, a tagokkal való kapcsolat megszakadt. Az Európai Unióhoz való
csatlakozásunk, valamint a szociális ellátórendszer és a jelenlegi szociális problémák felmérésére,
leírására, publikálására vonatkozó 2002-től hazánkra és a közép-kelet-európai államok többségére
vonatkozó helyzetfelmérési és adatszolgáltatatási kötelezettségnek köszönhetően a Hálózat
célkitűzéseinek egy jelentős része érvényét vesztette.
Budapest, 2004. március 10.

A 3Sz Elnöksége
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1. sz. Melléklet: a „Civil és szociális kommunikációs projekt” eddigi eredményei:
1. Workshop szervezés
2003. szeptember 26. és szeptember 28. között szerveztük meg szociális szakemberek és újságírók
részére workshopunkat Leányfalun.
A workshopon az alábbi kérdésekre kerestünk válaszokat:
Tud-e segíteni a szociális és civil szféra a médiának?


Vannak-e olyan esetek a szakmában, amelyek magas hírértéküknél fogva érdekesek lehetnek
a médiának?



Ki tud-e alakulni partneri viszony a szociális és civil szakemberek valamint a média között?



Erkölcsileg helyénvaló-e nyilvánosságra hozni az eseteket?



Ha a szociális szakember munkája során használja a médiát, milyen problémákkal kell
szembenéznie

(intézményvezető,

önkormányzat

nyomása

stb.)?

Hogyan

lehet

ezt

kiküszöbölni?


Hogyan lehet az egyedi, mikro esetekből eljutni a makro, az adott társadalmi jelenséget
taglaló probléma megjelenítéséig?



Mit várnak el a szociális és civil szakemberek a médiától?

10. Tud-e a média segíteni a szociális és civil szakembereknek?


Valóban érdekérvényesítő eszközként lehet-e használni a médiát? Milyen feltételei vannak
ennek?



Igaz-e az a feltételezés, hogy csak a bulvársajtó tud hasznos információkhoz jutni a
szakmától?



Melyek azok a társadalmi problémák, amelyek a legnagyobb médiaérdeklődésre tarthatnak
számot?



Az érintett emberek megőrizhetik-e anonimitásukat, vagy mindenképp fel kell fedni kilétüket?



A gyakorlatban hogyan tudna együttműködni a két szakma?



Mit várnak el az újságírók a szociális szakemberektől?



Tudnak-e a jelenlévők segíteni további sajtókapcsolatok építésében?
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Eredmény
A hétvégén tizenhat résztvevő (10 szociális szakember és 6 újságíró) vitatta meg a projektet
érintő legfőbb kérdéseket. A workshop által a résztvevők beletekintést nyertek egymás
munkájába, megismerték azokat a kihívásokat, amelyekkel mindkét szakma résztvevőinek nap
mint nap szembe kell nézniük, és érintettük azt a kérdést is, hogy miként tudnánk egymás
munkáját segíteni. A workshop teljesítette azt a célját is, hogy csökkentsük a két szakma
egymással szembeni előítéleteit. Megfogalmazódott egy távlati cél is, mely szerint a szociális
szakembereknek szükséges lenne alapvető médiaismereti oktatásra.

2. Szóróanyagok készítése és terjesztése
A Szociális Szakmai Szövetség elkészítette a projektet ismertető kiadványát, melynek célja, hogy
arra ösztönözze a szociális és civil szakembereket, hogy vegyék igénybe a projekt szolgáltatásait.

Eredmény
A kiadvány november végén jött ki a nyomdából, és az elmúlt két hónapban több mint 800
szociális intézménybe juttattuk el. Reményeink szerint az elkövetkező hónapokban több
megkeresés is érkezik majd szervezetünkhöz is. Úgy tűnik azonban, hogy a projekt kezdeti
stádiumában az informális kapcsolatokon alapuló információáramlás hatékonyabb.

3. Kapcsolattartás és kapcsolatépítés civil és szociális szervezetekkel
A civil és szociális kommunikációs projekt sikeressége szempontjából elengedhetetlenül
szükséges az állandó kapcsolattartás a szociális és civil szervezetekkel. A telefonon történő
megbeszélések és a személyes találkozók alkalmával jutnak el a projekthez azok az információk,
amelyeket továbbíthatunk a média különböző szereplőinek.

Eredmény
Az elmúlt időszakban öt civil és szociális szervezettel építettünk ki szoros kapcsolatot, amelyekkel
napi kapcsolatban állunk. A kapcsolati kör bővítése jelenleg is folyamatban van, a sajtószereplés
lehetősége egyre többeket ösztönöz arra, hogy a nyilvánosságot használja érdekérvényesítő
eszközként.

4. Kapcsolattartás és kapcsolatépítés a médiával
A jó sajtókapcsolatok lehetővé teszik, hogy a szabályozni tudjuk a hátrányos helyzetű emberekről
és a civil szervezetekről megjelenített képet. A szerkesztőkkel és újságírókkal fenntartott
személyes és telefonos kapcsolat megnöveli annak valószínűségét, hogy lehetőségünk legyen
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bemutatni a civil és szociális szervezetek tevékenységét, valamint a hátrányos helyzetű emberek
élethelyzetét.

Eredmény
Az elmúlt hat hónapban kialakítottuk több száz újságíró elérhetőségét tartalmazó adatbázisunkat,
valamint kialakítottuk azt az újságírói kört, akikkel napi kapcsolatban állunk. Célunkat elértük:
minden országos médiumnál megtaláltuk azokat az újságírókat, akik szociális problémákkal
foglalkoznak.

5. Sajtóhírek generálása
A civil és szociális kommunikációs projekt egyik legfontosabb tevékenysége, hogy egy-egy
konkrét ügy nyilvánosságot lásson. A szociális és civil szervezeteknek számos esetről van
tudomásuk, amelyek iránt igen nagy érdeklődést tanúsítana a sajtó. Ha ezek az ügyek
nyilvánosságra kerülnek, megszólalhatnak az ügyben érintett szociális szakemberek, a hátrányos
helyzetű emberek, és el lehet indítani egy igen intenzív társadalmi diskurzust a hátrányos helyzetű
emberek életét érintő alapvető kérdésekről.

Eredmény
Az elmúlt időszakban két sajtótájékoztatót szerveztünk.
Az első sajtótájékoztatót a tunyogmatolcsi gyermekbántalmazással kapcsolatban 2003. október
22-én 11.00 órakor tartottuk meg, amelyen Radoszáv Miklós gyermekvédelmi szakember beszélt
a nevelőszülők kiválasztásával kapcsolatos problémákról, és annak okairól, hogy tíz
gyermekbántalmazási esetből kilenc még mindig rejtve marad a társadalom előtt. Első
sajtótájékoztatónkon egy TV-stáb és három országo napilap jelent meg.
Második sajtótájékoztatónkat a Gyorsjelentés a szegényedésről című kiadványról tartottuk a
Budapest IX. kerületében lévő Dzsumbujban 2003. december 22-én. A sajtótájékoztatón a két
legnagyobb kereskedelmi televíziós társaság kivételével – RTL Klub, TV2 – minden egyes írott és
elektronikus média jelen volt. Igaz, az RTL Klub még az esemény előtti napon exkluzív
információként lehozta a hírt híradójában.
Az eseményt követően másfél hónappal is hetente legalább egyszer szó van valamelyik
médiumban “Magyarország hárommillió szegényéről”, valamint a médianyilvánosság hatására a
kormány is tárgyalta a jelentést. A Szociális Szakmai Szövetség eddig négy alkalommal jelentette
meg jelentését, egyszer sem kapott ekkora médianyilvánosságot, valamint a politika egyszer sem
vette napirendre a kérdést.

6. Sajtóközlemények közzététele
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A civil és szociális kommunikációs projekt rendkívül fontos eleme, hogy nyilvánosságra hozza a
különböző szakmai állásfoglalásokat, illetve reagáljon társadalmat érintő legfőbb szociális
kérdésekben született döntésekre megnyilatkozásokra.

Eredmény
A Szociális Szakmai Szövetség eddig öt közleményt és egy nyíltlevelet jelentetett meg a
szegényedésről, a szegénység és az európai uniós csatlakozás összefüggéseiről, a szociális
kamaráról és a szegénység politikamentes kezeléséről. Közleményeink mindegyike legalább egy
országos napilapban megjelentek.

7. Egyedi esetek, egyedi sorsok bemutatása
A civil és szociális kommunikációs projekten belül a szoros kapcsolattartás a médiával és a
szociális és civil szervezetekkel lehetővé teszi, hogy egyedi sorsokat mutassunk be portré
formájában. Egyik legfontosabb célunk, hogy ne csak azok az esetek kerüljenek nyilvánosságra,
amelyek valamilyen oknál fogva „szenzációnak” számítanak, és a média a szórakoztató ipar
szereplőinek használja a hátrányos helyzetű embereket, hanem egyszerű, ám közérdeklődésre
számot tartó emberi sorsokat is bemutasson a média.

Eredmény
A Gyorsjelentés a szegényedésről című kötet viszonylag nagy nyilvánossága kapcsán elértük,
hogy a szegénységről és a hátrányos helyzetű emberekről ne csak személytelen környezetben,
makroszinten essen szó, hanem egyedi sorsok bemutatásával támasszák alá a jelentésben
foglaltakat.
Eddig két alkalommal sikerült a jelentés kapcsán egyéni sorsokat bemutatni. Egyszer a magyar
Hírlap jelentetett meg egy elsőoldalas vezető anyagot, amelyben egy Dzsumbujban élő családot
mutattak be, valamint az MTV A Szólás szabadsága című vasárnapi műsorban szólaltattak meg
szakértőket, és a szegénység által érintett családot a magyarországi szegénységről.

8. Civil szervezetek bemutatása
A projekten belül elérjük azt, hogy a hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó szervezetek is
kapjanak megnyilvánulási lehetőséget a médiában.

Eredmény
A projekt keretén belül eddig egy (nem civil) szervezet tevékenységét sikerült bemutatnunk. A
Dzsumbujban élő család bemutatásakor az olvasó információt kaphatott arról is, hogy milyen
feladatokat lát el a IX. kerületben tevékenykedő Dzsumbuj Help.
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2. sz. melléklet

Beszámoló az ESZÉT munkájáról

A Munka Törvénykönyve, illetve a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény alapján az
Egészségügyi,

Szociális

és

Családügyi

Minisztérium

az

ágazatban

reprezentatív,

illetve

érdekegyeztetésre jogosult szakszervezetek, a munkáltatói érdekképviseleti szervezetek részvételével
Egészségügyi Szociális Érdekegyeztető Tanácsot hívott létre, amelynek a negyedik oldalának a
köztestületeket és a szakmai szervezeteket képzelte el. Az ESZÉT eddigi ülésein, annak ellenére,
hogy számtalan külön előkészítő ülés zajlott le az ügyrendet továbbra sem sikerült elfogadtatni. Ez a
munkavállalói oldal ellenállása miatt hiúsult meg. A jelenlegi ügyrend tervezet szerint, mint állandó
meghívott, tanácskozási joggal vesz majd részt a 3Sz az ESZÉT munkájában.
A nehézségek ellenére valamennyi ülésre meghívást kaptunk. Az eddigi üléseken Vass Péter és
Márton Iza vettek részt.
A 2003. évi napirendek:
Március:

1. Az EU csatlakozás eü. és szociális dimenziói
2. A személyek szabad áramlása valamint az eü. és szociális ágazat kapcsolata
3. A szociális biztonsági koordináció eü. vonzatai
4.Az eü. szolgáltatók és eü. közszolgáltatások szervezéséről szóló törvénytervezet
5. Az eü. rendszer korszerűsítésének a programja

Április 2.:

1. Az egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló törvénytervezet
2. Az egészségügyi szolgáltatók és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről
szóló törvénytervezet
3. Az egészségügyi rendszer korszerűsítési programja és végrehajtása

Április 8.:

1. Az egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló törvénytervezet
2. 2000. december 7-ei PETÍCIÓ és a Mit kíván a magyar nemzet? EDDSZ 2003.
február 28.

Április 29.:

1. Az egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló törvénytervezet
2. Munkabizottság felállítása a munkavállalói oldal kezdeményezése alapján (2000.
december 7-ei PETÍCIÓ és a „Mit Kíván a Magyar Nemzet?” EDDSZ, 2003.
február 28.)

Október:

1. Az Egészségügyi és Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács ügyrendje
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2. Munkacsoportok felállítása a munkavállalói oldal kezdeményezése alapján
(humánpolitikai munkacsoport, finanszírozási munkacsoport, jogszabályelőkészítési munkacsoport)
3. Konzultáció az ágazati középtávú megállapodásról

November:

1. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három
éves kereteiről

December 17.:

1. Tájékoztató az Egészségügyi és Szociális Érdekegyeztető Tanács számára a
2002. évi szeptemberi közalkalmazotti béremelés végrehajtásáról
2. Munkacsoportok felállítása

Sajnos az ülések koreográfiája tavaly óta semmit sem változott. Az érdemi ülést megelőzően 1-2 órai
meddő szócséplés zajlik a napirendben nem szereplő ügyekről, a meghívóról, TV közvetítésről, stb.,
ami azt eredményezi, hogy mire érdemi kérdések is szóba kerülnek, addig a delegált tagok lassan
elfogynak. A hosszú „nyári” szünet is ennek a destruktív hozzáállásnak tudható be. Képviselőink kb. 4
- 4 és fél óra után kaptak szót s ilyenkor már elég nehéz volt újat mondani.
Az ügyrendet előkészítő és a munkabizottságokba az év végén delegáltuk a tagszervezetek által
javasolt személyeket, tevékenységükről nem kaptunk még értesítést.
Az év végén tartott ülések már hasznosabban teltek el. Sikerként könyvelhettük el az étkeztetési
kedvezménynek a 0-3 éves korú gyermekekre való kiterjesztését, és az egyes normatívák
csökkentésének elkerülését.
Nem kapott viszont támogatást a szektorsemleges finanszírozás problémája. Összességében mégis
hasznos a részvétel, mert szót kapunk az egyeztetés folyamatában.
Az Egészségügyi és Szociális Érdekegyeztető Tanács ülésein Vass Péter képviseli a 3Sz-t.
3. sz. melléklet
A Szociális Tanács 2003. évi ülései, napirendi pontjai:
2003. június 3-án 10 – 15 óráig

Napirendi pontok:



Az Európai Szociális Kartával kapcsolatos aktuális feladatok



Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtására vonatkozó feladatok
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2003. március 18-án 10 – 15 óráig

Napirendi pontok:



Társelnöki megnyitó
Huber Béla Szociális Társelnöke, Jóléti Szolgálat Alapítvány, ügyvezető



Az Európai Uniós csatlakozás szociális dimenziói
Előadó: dr. Göncz Kinga ESZCSM, politikai államtitkár



Az Európai Uniós csatlakozás és az Idősügyi Tanács
Előadó: dr. Hegyesiné Orsós Éva ESZCSM, helyettes államtitkár



Az Európai Uniós szociális biztonsági koordináció és a nyugdíjrendszer
Előadó: Krémerné Gerencsér Ildikó ESZCSM, főosztályvezető helyettes



Az Európai Uniós szociális biztonsági koordináció egészségbiztosítási kapcsolata
Előadó: dr. Lengyel Balázs OEP, főosztályvezető



A szociális ágazat lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Tervben
Előadó: Oross Jolán ESZCSM, osztályvezető



Gyermekjogok az Európai Unióban
Előadó: dr. Katonáné dr. Pehr Erika ESZCSM, főosztályvezető-helyettes

2003. december 16-án 1000-13 óráig
Napirend:
1. Betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselők országos rendszere
Ea: Dr.Csehák Judit, kuratóriumi elnök
2.

Betegjogi képviselők tapasztalatai

Ea: OEP
3. Ellátottjogi képviselők segítségnyújtása
Ea: Szociális Szolgáltatási Főosztály
4.

Gyermekjogi képviselők és a gyámügy viszonya
Ea: Gyemek és Ifjúságvédelmi Főosztály

2003. október 21-én 10 – 13 óráig
Napirendi pontok:
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Szóbeli tájékoztató a 2004. évi költségvetésről



Tájékoztató a Kormányzati Idősügyi Nemzeti Cselekvési Program Koncepciójáról
(KINCS)

___________________________________________________________________________

2003. szeptember 23-án 10 – 13 óráig

Napirendi pontok:



Közös Memorandum a Társadalmi Befogadásról (’Joint Inclusion Memorandum – JIM’)



Előterjesztés

az

Országos

Szociálpolitikai

Szakértői

Névjegyzékről

szóló

kormányrendeletről


Tájékoztatás a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program
Monitoring Bizottságába történő delegálásról

2003. november 25-én 1000 – 1300 óráig

Napirendi pontok:



Strukturális Alapok, kiemelten az ERFA és a szociális helyzet jelenlegi állapota a
Nemzeti Fejlesztési Tervben
Előadó: Sziklai István szakértő



Tájékoztatás az ESZCSM előkészítési pályázatáról, együttműködési lehetőségéről,
képzésről, szakmai tanácsadásról
Előadó: Kun Zsuzsa szakértő



Tájékoztatás a strukturális alapok fogadásának intézményrendszeréről
Előadó: Kósa Eszter irodavezető helyettes



Tájékoztató a Szociális Törvény megújítását megalapozó programról
Előadó: Bánfalvi István projektvezető
Mellékelve: Tájékoztató a „SZOLID Projekt”-ről
Tézisek a Szociális Törvény megújításáról
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A napirendekkel kapcsolatos Szociális Szakmai Szövetség véleményeket az elnökségi üléseken
illetve annak hiányában informálisan a Szociális Szakmai Szövetségben egyeztettük, és a
Szociális Tanácsban ezeket a véleményeket képviseltük.

Az egyeztetés során a jelentősebb eredményeinknek az alábbiakat tartjuk:
1. Javaslat a Szociális Tanács átalakítására (2003. évi IV. törvényben megjelent) anyag
mellékelve
2. Javaslat a Szociálpolitikai szakértői lista létrehozására (2003. évi IV. törvény)
3. Számos település szociális napi rendezvénye
4. Kormányzattal törtnő egyeztetések az alábbi témákban:
1. Kórház törvény
2. Szociális törvénymódosítás
3. I/2000. rendeletmódosítás
4. Kitüntetési javaslatok
5. EszCsM főosztályvezetői kinevezések meghallgatásában való részvétel
6. Szociális szakképzések vizsgabizottságában való részvétel
A Szociális Tanácsban Szabó János képviseli a 3Sz-t
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4. sz. melléklet
A SZOCIÁLIS SZAKMAI SZÖVETSÉG
ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATAI 2003-BAN
Az Elnöksé-gi
Ülés
időpontja
2003. 01. 17.

2003. 01. 17.

2003. 01. 17.

2003. 01. 17.

Határo
zat/
Dönté
s
Határo
zat

Határo
zat

Határo
zat

Határo
zat

Téma

Háló

3Sz
Küldöttgyűlés
e

Nemzetközi
kapcsolatok

Tagdíjak

Tartalom

Fe-lelős

A postával tisztázni kell az előfizetői listát

Iroda

A 3Sz operatív Elnöksége üljön le a Háló szerkesztőivel és
Hallgató Évával a Háló 2003-as koncepciójának kidolgozására

Iroda

a Küldöttgyűlés időpontja 2003. április

Határidő

Teljesítés

Teljesítve: a
lista az
irodában
hozzáférhető
A Háló
szerkesztőség
e kidolgozta
az éves
koncepciót
Teljesítve

A 3Sz február 21-i Elnökségi Ülésére az Iroda elkészíti a
Szövetség 2002-es költségvetését, valamint a 2003-as
költségvetés tervezetét.

Teljesítve

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az Elnökség
ezentúl minden hónap harmadik péntekén tartsa Ülését.

Teljesítve,
azóta
módosítva a
hónap utolsó
péntekjére
Teljesítve

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a 3Sz továbbítsa
az EAPN igazgatójának levelét az Európai Konvent magyar
képviselőinek.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a 3Sz 2003.
szeptemberében rendezzen nemzetközi szemináriumot tervezett témája: a Joint Inclusion Memorandum-ok (JIM),
valamint az Európai Unió szociálpolitikájának civil kontrollja.
Az iroda küldjön számlát és felszólítást azoknak a
tagszervezeteknek, akik még nem fizették be a 2002-es
tagdíjat.

Teljesítve

Iroda

Teljesítve
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Teljesítve
Az elnökség megerősítette korábbi határozatát, amely szerint
az
irodához
tartozó
tárgyalót
a
tagszervezetek
alapszabályaiban szereplő testületek ingyen, a tagszervezetek
egyéb rendezvényeikhez 1000 ft/óráért, egyéb szervezetek
pedig 2000 ft/óráért vehetik bérbe.
2003. 02. 21.

Határo
zat

Háló

Ligeti Györgytől levél érkezett a Háló szerkesztőségéhez,
amely szerint a 3Sz és a Kurt Lewin Alapítvány szerződést írt
alá arról, hogy a Háló internetes gondozója a Szocháló
honlap, ahova 2002. márciusa óta nem érkezett semmilyen
anyag a Háló-ból.
Az Elnökség 2002. február 15-i határozatának megfelelően a
Háló internetes gondozója a 3Sz honlapja, a Szochalo-ról
átlinkeléssel lehet majd elérni a felkerülő anyagokat. Az
Elnökség döntéséről az Iroda levélben értesíti a Kurt Lewin
Alapítványt. Az elnökség döntése alapján az Iroda
kezdeményezi a Kurt Lewin Alapítványnál a szerződés
felbontását).

Iroda

Teljesítve, a
Háló
folyamatosan
megjelenik a
3Sz honlapján

A következő elnökségi ülésen az Iroda tájékoztatást ad a 3Sz
összes életben lévő szerződéséről, valamint a tagszervezetek
tulajdonában lévő, de a Liliom u.-ban tárolt eszközökről.
Iroda
2003. 02. 21.

Határo
zat

2003. évi …
törvénytervez
et
az
egészségügyi
szolgáltatókr
ól
és
a
egészségügyi
közszolgáltat
ások
szervezésérő
l:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta Ferge Zsuzsa javaslatát,
miszerint a 3Sz nyílt levélben fordul a döntéshozókhoz a
törvénytervezettel kapcsolatos nyilvánosság megteremtése
érdekében. Az anyag elkészítéséért Ferge Zsuzsa és Vass
Péter felel, amelyet első körben az Elnökség tagjai közt
köröztet az Iroda, majd a végleges szöveget eljuttatja a
parlamenti képviselőknek és sajtótájékoztató keretében a
médiának. A 3Sz kampányt szervez, amelynek előkészítésébe
és lebonyolításába bevonjuk Kósa Esztert.

Ferge
Zsuzs
a,
Vass
Péter

Teljesítve
Nincs
teljesítve, az
okokat lásd
később

A Johan Béla
programmal,
valamint
a
törvénytervez
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ettel
kapcsolatosa
n
megfogalmaz
ott kritikák
2003. 02. 21.

Határo
zat

Szakvizsga

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy a 3Sz
fogalmazzon
meg
állásfoglalást
a
szakvizsgák
szabályozásának tervezetével kapcsolatban. Az anyag
megfogalmazásáért Mányai Judit felel.
A következő Elnökségi Ülésen
napirendként szerepel majd.

2003. 02. 21.

Határo
zat

Szociálpolitik
ai Tanács

a

Mánya
i
Judit

szakvizsga kérdése
Nincs
teljesítve

Hallgató Éva beszámolt róla, hogy elkészült a rendelettervezet
szövege, az anyag kodifikálás előtt áll.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az Elnökség tagjai
egy héten belül (február 28-ig) elküldik Hallgató Évának hallgatoeva@freestart.hu - a véleményüket az elkészült
anyagról.

2003. 02. 21.

Határo
zat
(egyha
ngú)

A 3Sz
függetlenség
ének
megőrzése

Határo

Küldöttgyűlés

2003. 02.
28.

Teljesítve

Juhász Gábor elkészíti a 3Sz öndefiníciójának leírását, ehhez
a tagszervezetek elküldik a saját alapszabályaikat az
Irodának, aki továbbítja azokat Juhász Gábornak, illetve
gondoskodik róla, hogy felkerüljenek a 3Sz honlapjára.

Nincs
teljesítve

A 3Sz SzocKafé-t rendez a hatalom és a civil szervezetek
viszonyáról.

Nincs
teljesítve –
várhatóan
idén tavasszal
rendezzük
meg

Az Iroda elkészít egy közérthető leírást a 3Sz tevékenységéről
(az éves beszámoló alapján), ami tartalmazza, hogy milyen
támogatásokat kaptunk, kapunk és kiktől, milyen projektekben
veszünk részt.

2003. 02. 21.

Nincs
teljesítve

A Küldöttgyűlés időpontja április 25.

Iroda

Részben
teljesítve –
elkészült egy
tájékoztató
füzet a 3Sz
tevékenységé
ről
Teljesítve
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zat

2003. 02. 21.

Határo
zat

Meghívottként Göncz Kinga tart előadást a közelmúlt civil és
kormányzat közötti történéseiről. A küldöttgyűlésre meghívjuk
a Miniszterelnöki Hivatal képviselőjét Bódi György
főosztályvezetőt is .
A helyszín biztosításáról az Iroda gondoskodik.

A 3Sz 2002es és 2003as
költségvetésé
nek tervezete

Iroda

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a költségvetés
tervezetek márciusban ismét az Elnökség elé kerülnek,
addigra az Iroda részletezi bennük a kiadásokat és
bevételeket pályázatokra, személyekre, a Hálóra és az Irodára
lebontva.

Teljesítve

A költségvetések fő összegeit az Elnökség egyhangúlag
elfogadta.

2003. 02. 21.

2003. 02. 21.

Határo
zat

Vass Péter
beszámolója
a Phare
pályáztatási
munkában
való
részvételről

Határo
zat
(egy
tartózk
odáss
al
elfoga
dva)

A Phare pályázatot ír ki a tartós munkanélküliek
foglalkoztatására,
ehhez
kapcsolódóan
regionális
tájékoztatókat tartanak majd. A 3Sz javasolhat egy tagot az
előminősítő bizottságba.
Vass Péter készítse elő a 3Sz delegáltjára a javaslatot (olyan
valaki legyen, aki kötődik a 3Sz-hez), a tagszervezetek saját
javaslataikat neki küldik február 26-ig.
Az Elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot,
hogy a 3Sz fogalmazzon meg állásfoglalást a szociális
ellátások egységes finanszírozása mellett - egyben: bármiféle
megkülönböztetés ellen -, a szöveg megfogalmazásáért Kun
Zsuzsa és Takács Imre felelős, amelyet február 28-ig
készítenek el. Ezt követően a 3Sz szakmai vitát szervez a
normatívák kérdéséről.
Az Iroda gondoskodik róla, hogy az Elnökség tagjai
megkapják valamennyi Elnökségi tag elérhetőségeit.

Teljesítve

Vass
Péter

Kun
Zsuzs
a,
Takác
s Imre

2003. 02.
28.

Részben
teljesítve – az
állásfoglalás
megszületett,
de szakmai
vitákat nem
szerveztünk

Iroda
Teljesítve

Az Iroda gondoskodik róla, hogy március 1-től működjön a
3Sz új honlapja

Iroda
Teljesítve

2003. 03. 28.

Határo
zat

Az Iroda
beszámolója
a 3Sz

1999 óta érvényben van egy megállapodásunk az Aktív
Társadalom
Alapítvánnyal,
amelynek
értelmében
területarányosan megosztja a két szervezet a 3Sz nevére
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érvényben
lévő
szerződéseir
ől,
megállapodá
sairól

2003. 03. 28.

Határo
zat

Küldöttgyűlés

érkező villanyszámlákat. A számlák visszamenőleges (2001
áprilisig) rendezése folyamatban van. A System Sped Kft.
2003. március 31-ig marad az irodában, utána a felszabaduló
helyiségben helyezzük el a 3Sz tulajdonában lévő könyveket,
így helyben olvasásra bárki hozzájuk juthat. Tisztázatlan a
Ferencvárosi Önkormányzattal kötött bérleti szerződésünk
tartalma, amit a nyárra tervezett felújítási munkák miatt
mindenképpen tisztázni kell.
Vass Péter szerint a felújítási munkákat az Önkormányzatnak
kell elvégeztetni, mivel ő a tulajdonos a 3Sz pedig fizet bérleti
díjat.
Az Iroda elküldi Vass Péternek és Szabó Jánosnak a IX.
kerületi
Önkormányzattal
kötött
megállapodást
áttanulmányozásra, valamint utánanéz a tulajdonjogoknak.

Az Iroda utánanéz Jürgen Köppen elérhetőségeinek, utána
Ferge Zsuzsa felkéri az előadásra.

Iroda

Iroda

Teljesítve – a
Küldöttgyűlés
2003. április
25-én
sikeresen
lezajlott

A Küldöttgyűlés menete: 10-kor kezdünk a két vendéggel,
szakmai és pénzügyi beszámoló, ellenőrző bizottság
beszámolója,
elnökválasztás,
2003-as
pénzügyi
és
munkaterv.
A tagszervezetek a Küldöttgyűlés anyagait postán és e-mailen is megkapják, ők továbbítják a meghívóval együtt a
küldötteknek.

2003. 03. 28.

2003. 03. 28.

Határo
zat

Határo
zat
(Egyh
angúla
g
elfoga

Napirenden
kívül
felvetődött a
tagdíjfizetés
kérdése

Mód van részletfizetésre és tagdíjfizetési halasztásra az
Irodával egyeztetett módon.

A 3Sz 2002es
költségvetése
és a 2003-as
költségvetési
terve

Az Iroda jövő hét péntekig átdolgozza a költségvetést, amelyet
elküld az Elnökség tagjainak.

A Háló-ból 10-10 példányt kapnak a tagszervezetek,
amelyeket az Elnökségi Tagok továbbítanak

Iroda

2003. 04.
04.

Teljesítve – a
tagszervezete
k
folyamatosan
megkapják a
példányaikat
Teljesítve
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2003. 03. 28.

2003. 03. 28.

dva)
Határo
zat

Határo
zat

3Sz
Állásfoglalás
ok
A
szakvizsgák
kérdése

Mányai Judit megfogalmaz egy levelet Göncz Kingának és
Kőnig Évának, amiben visszajelzést kér, valamint a helyzet
tisztázását, és elküldi Ferge Zsuzsának.

Mánya
i Judit

Mányai Judit ír 10 sort a projek-tervről, amit elküld az
Irodának.

Mánya
i Judit

Egységes
szociális
normatíva
kérdése

Vass Péter és Takács Imre utánanéz, hogy a kisebb és
szegényebb önkormányzatok esetében mi a helyzet.

Vass
Péter,
Takác
s Imre

Nincs
teljesítve

Vass
Péter

Teljesítve

Vass Péter módosítja az állásfoglalás tervezetet, utána
szétküldjük az Elnökség tagjainak.

2003. 03. 28.

Határo
zat

Nemzetközi
konferencia

2003. 03. 28.

Határo
zat

Az
Egészségügy
i és Szociális
Érdekegyezte
tő Tanács
negyedik
oldalának
február 27-i
informális
megbeszélés
e

2003. 03. 28.

Határo
zat
(egyha

Ferge Zsuzsa javasolja, hogy szeptember helyett tegyük át
októberre - tervezett időpont: október 17-18. (azóta módosult
október 24-25-re). A konferencia tervezett programja:
első napon előadások, második napon szemináriumok.
Témajavaslatok: egészségügy és kirekesztés, szociális
törvény módosítása, Európai Szegénység-ellenes Hálózat. A
konferencia első napját a FES finanszírozza, a másodikat a
3Sz.
Ferge Zsuzsa javaslatai, valamint a FES-sel, a CEEAPN-nel
és az EAPN-nel való együttműködés egyhangúlag elfogadva.
Az ESZÉT ülésen Márton Iza vesz részt, a kapcsolódó
anyagokhoz fűzött véleményeket az elnökségi tagok az
Irodának küldik meg.

Napirenden kívül Ferge Zsuzsa tájékoztatja ez Elnökséget
arról, hogy jövő kedden lesz sajtótájékoztató az I. Magyar
Szociális Fórumról, amit ápr.5-6-án tartanak Miskolcon. Ferge

Nincs
teljesítve

Teljesítve

Teljesítve

Ferge
Zsuzs
a

Teljesítve –
Ferge Zs.,
Márton I. és
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ngúlag
elfoga
dva)

Zsuzsa a sajtótájékoztatón, valamint a Fórumon (előadóként)
is részt vesz.
Ferge Zsuzsa tájékozódjon a Szociális Fórumról.

2003. 03. 28.

Határo
zat

Szociális
Munkások
Szakmai
Kamarája

Szabó János beszámol róla, hogy a Nyugat-Magyarországi
régiókban a szakmai vita lezajlott; a Közép-Magyarországi
vitát Márton Iza, a Kelet-Magyarországi régiók vitáit pedig
Majláthné Lippai Éva szervezi meg.
A beszámolót az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

2003. 03. 28.

Határo
zat

Az Iroda megszervezi az utánnyomás nyomdai munkáinak
elvégeztetését.

2003. 03. 28.

Határo
zat

A "Kézikönyv
a szociális
munka
gyakorlatáho
z" c.
könyvünk
újrakiadásának
kérdése
EAPN
állásfoglalás

2003. 05. 16.

Határo
zat

A Szakmai
Kollégiumok
működési
feltételei

Újabb állásfoglalás érkezett az EAPN-től azzal a kéréssel,
hogy amennyiben egyetért a tartalmukkal a 3Sz, juttassuk el
az érintetteknek.
Az Iroda továbbküldi az állásfoglalásokat
Az utolsó 3 tételt (1.Háló, 2. 3Sz szórólap, 3. Költségtérítés) 3
tartózkodással elfogadja az elnökség.

Márton
Iza,
Majlát
hné
Lippai
Éva
Iroda

Gönczi M.
képviselte a
3Sz-t a
Szociális
Fórumon
Teljesítve – a
regionális
fórumokat
megszerveztü
k
Teljesítve

Iroda

Teljesítve

A 3Sz 2004. február 28-ig tartó szakmai programját az Iroda
elküldi az Elnökség Tagjainak.

Iroda

Teljesítve

Minden Szakmai Kollégium vezetőjével újra át kell beszélni a
terveket - munkaterv és tervezett költségek.

Iroda

A
Szakmai
Kollégiumok
megreformálására,
finanszírozására tervet dolgoznak ki.

Ferge
Zsuzs
a,
Vass
Péter,

Részben
teljesítve – a
Kollégiumok
közül néhány
nem kezdte
meg a
működését

Az elnökség egy tartózkodással elfogadta, hogy a Szakmai
Kollégiumok most nem kapnak tiszteletdíjat, hanem a szakmai
tevékenység költségeit téríti meg a 3Sz.

és
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Márton
Iza
2003. 05. 16.

Határo
zat

Kitüntetési
javaslatok

Ferge Zsuzsa: a 3Sz küldjön levelet Csehák Juditnak,
amelyben javasolja a Szociális Munkás díj létrehozását.
A 3Sz állami kitüntetésekre a következő szakembereket
javasolja:
Dr. Samu István
(a javaslat egyhangúlag elfogadva)
Aczél Anna
(a
javaslat
egyhangúlag
elfogadva)
Hegyesi Gábor
(a
javaslat
egyhangúlag
elfogadva)
Török Judit
(a javaslat egyhangúlag elfogadva)
Török Iván (a javaslat 2 tartózkodás mellett elfogadva)
Az ESzCsM szakmai elismerésére:
(akik tavaly nem kaptak)
Dávid István
Kun Zsuzsa
Varjú Gabriella
Vizsolyi Ákor
Wiesner Zsófia

Nincs
teljesítve
Teljesítve – a
kitüntetési
javaslatokat
eljuttattuk az
ESzCsM
részére

(új javaslatok)
Kardos Anna
(a javaslat 1 tartózkodás mellett
elfogadva)
Lombos Antal
(a javaslat 1 tartózkodás mellett
elfogadva)
Csizmás Klára
(a javaslat 2 tartózkodás mellett
elfogadva)
Füzessy Józsefné (a javaslat 1 tartózkodás mellett elfogadva)

2003. 05. 16.

Határo
zat
(egyha
ngúlag
elfoga
dva)

Vass Péter:
Mi történt a
szociális
normatívával
kapcsolatos
3Sz
állásfoglaláss
al?

A "Budapest Esélyegyenlőségéért" díjra:
Kulinyi Márton (a javaslat 1 tartózkodás mellett elfogadva)
A 3Sz sajtótájékoztató keretében ismerteti állásfoglalását a
szociális normatíva kérdéséről, valamint eljuttatja a parlamenti
képviselőknek.

Ferge
Zsuzs
a,
Vass
Péter,
Takác
s Imre

2003. 06.
30.

Részben
teljesítve:
állásfoglalás
elkészült,
eljuttattuk a
képviselőknek
, de
sajtótájékoztat
ót nem
rendeztünk
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2003. 05. 16.

2003. 05. 16.

Határo
zat

Határo
zat
(egy
tartózk
odás
mellett
elfoga
dva)

2003. 05. 16.

Határo
zat

2003. 06. 20.
az Elnökség
nem
határozatkép
es

Dönté
s

EAPN

Egyebek

„Megreformál
t”
Szakmai
Kollégiumok

Márton Iza: az EAPN Bővítési Munkacsoportjának május 10-i
megbeszélésén hivatalos döntés született arról, hogy az
EAPN és a 3Sz októberben közösen rendezi meg
konferenciát.
A tagszervezetek küldjenek listát angolul tudó (utazni vágyó)
munkatársaikról, akik külföldi konferenciákon képviselhetik a
3Sz-t.
Talyigás Kati: létre kellene hozni a “Szolidaritás Házá”-t, a
Kulturális Örökség Minisztériuma partner lenne a
kezdeményezésben, a 3Sz lenne a felelős – pályázatot kell
beadni a minisztériumhoz.
Hegyesi Gábor is támogatja, mivel régi terve, álma egy
szociális munkás múzeum, a civil szektor, a szociális munka
születéséről, adattárral, archívummal.
Talyigás Kati készítse el a projekt tervet, amelyet az Elnökség
következő ülésén megvitat.
Kecskés
Éva
megkereste
a
3Sz-t,
azzal
a
kéréssel/felajánlással, hogy a közeljövőben készül írni egy - a
Dzsumbuj-ról szóló – könyvet a Soros Alapítvány
támogatásával (ők fedeznének minden költséget), viszont
kiadóként a 3Sz-re gondolt.
Ha két belső lektor elolvassa és szakmailag vállalhatónak
tartja, akkor a 3Sz kiadja a kötetet.
A Szakmai Kollégiumok Hálózatát a következő Kollégiumok
alkotják:
• Jogszabály-véleményező Szakmai Kollégium
• Szociális Törvénykezésben Való Részvétel Szakmai
Kollégium
• Gyermekvédelem Szakmai Kollégium
• Szakmafejlesztés, Képzés Szakmai Kollégium
• Szakmai Érdekvédelem és Szociális Munkások
Szakmai Kamaráját Előkészítő Szakmai Kollégium
• COMPACT - Önkormányzatok, Civilek Szakmai
Kollégium
• Etikai Kollégium
• "Watch-dog" Szakmai Kollégium
A szeptember 19-i Elnökségi Ülésen, a kollégiumok
vezetőinek jelenlétében az Elnökség ismét határozatot hoz a
Szakmai Kollégiumok rendszeréről, addig feltétlenül küldjék
meg a kollégiumok a tagsági listákat, illetve a megválasztott

Nincs
teljesítve

Talyig
ás
Katalin

Teljesítve

Teljesítve: a
Soros
Alapítvány
támogatja a
kötet
elkészülését

Részben
teljesítve
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vezetők neveit.
A Szakmai Kollégiumok költségvetéséről az Elnökség dönt a
Kollégiumok szakmai munkájának ismeretében.
Az ISZ kérése a már létező tervek tükrében helyhiány okán
nem megoldható - a jelenleg üres irodahelyiség könyvtárként
vagy az egyik benyújtott Phare pályázat elbírálásának
eredményétől függően egy új munkatárs dolgozószobájaként
fog üzemelni. A könyvtárban minden tagszervezet kap egy
könyvespolcot saját kiadványai (egyebek) számára.
Az elnökség nem változtat a jelenlegi irodahasználati
szabályokon (1999-es határozat).

2003. 06. 20.

Dönté
s

Irodahasznál
at
Márton Iza:
Mányai Judit
azzal
a
kéréssel
kereste meg
az
irodát,
hogy
valamilyen
módon
biztosítsunk
állandó
helyet
az
Iskolaszövets
ég számára
(számítógép,
könyvtár)

2003. 06. 20.

Dönté
s

Szabó János:
Akarjuk-e a
Szociális
Munka
Napját
továbbra is
megünnepeln
i minden
évben?

Igen, legyen hagyomány a Szociális Munka Napján rendezett
konferencia; fel kell venni a kapcsolatot a Minisztériummal,
szervezéssel, finanszírozással kapcsolatban.

Nyílt Levél a
szociális
normatíváról

Márton Iza: Jó-néhány képviselőtől kaptunk támogató
válaszlevelet, ennek ellenére a sajtóban nem terjedt, mert az
MTI nem tartotta hírértékűnek.
Báder Józsi írjon sajtóközleményt amely tartalmazza a nyílt
levél főbb pontjait, valamint jelezze az egyetértő
visszajelzéseket (név nélkül).

2003. 06. 20.

2003. 06. 20.

Dönté
s

Dönté
s

„Kórháztörvé
ny”

Szabó
János,
Iroda

Teljesítve – a
konferenciát
sikeresen
megrendeztük

Iroda

Nincs
teljesítve

A Szegénység Napi Konferencia rendezésében is részt
veszünk, amennyiben a Nonprofit Alapítványtól ilyen irányú
felkérés érkezik.

Ferge Zsuzsa: A szakmai vita politikaiba ment át, ezért a 3sz
elállt a nyílt levél közzétételétől, néhány garancia azért
sikeresen bekerült a törvényszövegbe.
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2003. 08. 29.

Határo
zat

2003. 08. 29.

Határo
zat

2003. 08. 29.

Határo
zat

2003. 08. 29.

Határo
zat

2003. 08. 29.

Határo
zat

2003. 08. 29.

Határo
zat

Szakképzés
kérdése
Az
Iskolaszövets
ég projektje
Könyvkiadás

Etikai Kódex

Watch-dog
Szakmai
Kollégium
Márton Iza: a
Jogszabályvéleményező
Sz. K. még
nem állt fel,
eddig az
SZMME

Ferge Zsuzsa 168 Órába íródó cikke jelenjen meg a honlapon
és a Hálóban is.

Iroda

Teljesítve

Mányai Judit összeállítja az előzetes tervet, amelyet október
15-ig elküld az Irodának

Mánya
i Judit

A szeptember 19-i Elnökségire Ferge Zsuzsa, Márton Iza és
Báder Józsi összeállítja az 5 kérdést.

Ferge
Zsuzs
a,
Márton
Iza,
Báder
József

Teljesítve

Márton Iza beszél Somorjai Ildikóval a Szakmai anyagok
munkacsoport további terveiről.

Márton
Iza

Teljesítve

Márton Iza járjon utána az ESzCsM-nél, hogy hogyan lehet
elérni, hogy a minisztérium irányelveibe, rendeleteibe
beépüljön az Etikai Kódex.
Az Elnökség kérje fel Pál Tibort, hogy írjon cikket arról, hogy a
hozzájuk beérkezett etikai ügyek hogy állnak, mik a
tapasztalatok.

Márton
Iza

Teljesítve

Hegyesi Gábor elkészíti az önkormányzatok normatíva
felhasználását vizsgáló Watch-dog jelentés tervezetét és
elküldi az Irodának.
A tagszervezetek listát küldenek a Jogszabály-véleményező
Sz. K.-ba javasolt tagokkal.

Hegye
si
Gábor

2003. 10.
15.

Teljesítve

2003. 09.
15.

A felkérés
megtörtént,
de a cikk még
nem született
meg
Nincs
teljesítve

2003. 09.
15.

Nincs
teljesítve
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küldött listát
arról, hogy
milyen
részterületen
kik vállalnak
véleményezé
st; mi
legyen?
2003. 08. 29.

Határo
zat

Civil és
szociális
kommunikáci
ós projekt

Minden tagszervezet küld egy-egy embert a Civil-rádiós
képzésbe az Irodának, akik továbbítják Gosztonyi G-nak a
neveket.
A készülő Szoc. tv.-nyel kapcsolatosan szükség van
információk nyilvánosságra hozatalára, ezügyben az Iroda
keresi meg Bánfalvy Istvánt.

2003. 08. 29.

Határo
zat

Októberi
nemzetközi
szeminárium

2003. 08. 29.

Határo
zat

Határo
zat

Egészségügy
i és Szociális
Információs
Bizottság
(ESZIB)

"Szolidaritás
Háza"

Iroda
Folyamatban

Márton Iza: a 3Sz október 24-25-én nemzetközi
szemináriumot rendez az Eapn-nek és a FES-sel közösen.
Két fő témája: a csatlakozás hatása a szegénység
alakulására, ezzel kapcsolatos politikai lehetőségek, valamint
az Eapn Kelet-Eu-i hálózatépítésének előkészítése. Kérdés,
hogy az Elnökség tagjai közül ki kíván részt venni, illetve mely
civil szervezeteket ajánlja az Elnökség a meghívandók közé.
Az Elnökség tagjai a szeminárium meghívottjai.
Az Elnökség tagjai elküldik az Irodának az általuk javasolt
meghívandók listáját.

2003. 08. 29.

Részben
teljesítve

Márton I.: a 3Sz-hez felkérés érkezett, hogy delegáljunk egy
főt az ESZIB-be, Pál Tibi vállalná, de azt kéri, hogy legyen
még néhány ember, akire számíthat anyagok
véleményezésében.
Az ESZIB ülésein Mányai Judit képviseli a 3Sz-t, munkáját
segíti Pál Tibor, Gosztonyi Géza és Báder Józsi.
A szeptember 19-i Elnökségi Ülésen az Elnökség elé kerül
Talyigás Kati és Gosztonyi Géza elképzelése és ezek
tükrében az Elnökség végleges döntést hoz arról, melyik
koncepciót támogatja.

Teljesítve – a
konferenciát
sikeresen
megrendeztük

Az
Elnöks
ég
tagjai

2003. 09.
15.

Teljesítve

Teljesítve
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2003. 09. 19.

Határo
zat

2003. 09. 19.

Határo
zat
(egyha
ngú)

Költségvetés
Bordó könyv

2003. 09. 19.

Határo
zat

Háló

2003. 09. 19.

Határo
zat
(egyha
ngú)

"Szolidaritás
Háza"

2003. 09. 19.

Határo
zat (1
tart.)

Etikai
Kollégium

A tagszervezetek delegáljanak 1, max. 2 főt az Etikai
Kollégiumba október 15-ig. November 15-ig álljon fel a
megújult Etikai Kollégium és állítsa össze az Ügyrendjét.

2003. 09. 19.

Határo
zat

Szupervíziós
munkacsopor
t,
Akkreditációs
Bizottság

Sajgál Rózsa: összeült a szupervíziós munkacsoport,
szükségesnek látják a tagszervezeti delegálások megújítását;
úgy látják, hogy mivel a szupervízor képzés akadozik, a
jövőben is szükség van az Akkreditációs Bizottság munkájára,
valamint kérik, hogy az akkreditációs tanúsítványokon a
jövőben a 3Sz pecsétje és aláírása legyen. Terveik között
szerepel egy szupervíziós konferencia megszervezése.
Mányai Judit javasolja, hogy legyen Ügyrendje a Bizottságnak.
Kérdés, hogy mit nyújt a 3Sz a szupervízoroknak?

Talyigás Kati elbúcsúzik az Elnökségtől, és egyben kéri, hogy
Hallgató Évához hasonló állandó meghívotti státuszban, illetve
a 3Sz Elnökségének partnereként tartsuk számon. Elmondja,
hogy Kiss Robi szakmailag és anyagilag is együtt kíván
működni a 3Sz-szel, és ennek érdekében egy mielőbbi
megbeszélést javasol.
Az októberi Elnökségi Ülésre meghívjuk Kiss Robit.
Márton Iza: a "Kézikönyv szociális munkásoknak" kötetből
jelenleg kevesebb, mint 20 példánya van az irodának,
folyamatosan
keresik
a
hallgatók.
Az
ESzCsM
tankönyvkiadásra fordítható keretéből lehetséges, hogy
támogatja az újranyomást.
A "Kézikönyv szociális munkásoknak" kötet újranyomását a
3Sz rendelkezésre álló pénzkeretéből finanszírozza,
amennyiben erre az ESzCsM-től kiegészítő támogatást nem
kapunk.
Márton Iza az októberi Elnökségi Ülésig átnézi a Háló
bevételeket.
Az Elnökség a költésvetés fő keretösszegeit egyhangúlag
elfogadta, azzal, hogy a részösszegek kérdése októberben
ismét napirendre kerül.
Gosztonyi Géza vezetésével októberre álljon fel a koncepció
kidolgozásáért felelős munkacsoport. Az októberi Elnökségi
Ülésre Géza készítsen pár sort a koncepcióról, valamint
tájékoztassa az Elnökséget arról, hogy kikkel fog
együttdolgozni.

Teljesítve
Teljesítve

Iroda

Márton
Iza

Teljesítve

Goszt
onyi
Géza

Folyamatban

2003. 11.
15.

Nincs
teljesítve
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2003. 10. 03.

Módos
ítási
javasla
tok és
határo
zatok

A Szociális
Munkások
Szakmai
Kamarája
tervezet
kodifikált
változatának
megvitatása

A tagszervezetek vagy erősítsék meg delegálásukat vagy
delegáljanak új tagot a szupervíziós munkacsoportba. Az
újonnan felállt munkacsoport októberben dolgozza ki a
munkatervét, amelyet Sajgál Rózsa október 23-ig elküld az
Irodának.
1. 1.§ (2) b) szociális munka: olyan, “felsőfokú
szakvégzettséggel” hivatásszerűen végzett
tevékenység… - Mányai Judit.
Szöllősi G.: nem javasolja a módosítást, mivel ezzel
szűkítenénk a kamara tevékenységi körét.
Határozat: nincsen elfogadva

Sajgál
Rózsa

Szöllő
si
Gábor

2003. 10.
23.

Nincs
teljesítve

Teljesítve

2. 21.§ (4) teljes elhagyása – Mányai Judit
Szöllősi G.: ellenzi, mivel a módosítás szűkítené a kamara
által ellenőrzöttek körét.
Határozat: nincsen elfogadva (4 igen, 4 nem – az Elnök
szavazata döntött)
3. 3.§ (2) h) új pont beszúrása (külön venni a
minőségbiztosítást és a szupervíziót) – Mányai Judit.
Szöllősi G.: nem jelentős a módosítás, annyiban nem
szerencsés, hogy eltér más kamarai törvények
szerkezetétől.
Határozat: elfogadva (1 tartózkodás mellett)
4. 21.§ (5) a “szociális szakképzés” szövegrész törlése, és
módosítás: “Az (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott feltétel nélkül..." – Szabó János
Szöllősi G.: nem kívánt hozzáfűzni semmit.
Határozat: elfogadva (4 igen, 1 ellene, 3 tartózkodás)
5. 24.§ (2) a) “akit szándékosan elkövetett bűncselekmény
miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek” – Pál
Tibor
Határozat: elfogadva (egyhangúlag)
6. 24.§ (5) "Az a szociális munkás, akinek tagsági viszonyát
az (1) bekezdés b) és d) pontja illetve a (2) a) pontja
alapján megszüntették, kérelmére a Kamara tagjai közé
ismét felvehető. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a
kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a megszüntetés oka
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már nem áll fenn, illetve a szabadságvesztés büntetését
kitöltötte, illetőleg őt a bíróság foglalkozásának
gyakorlására ismételten alkalmasnak találta." – Pál Tibor
Határozat: elfogadva
7. 19.§ (1) az országos vagy területi kitétel kerüljön bele a
szövegbe – Szabó János
Határozat: elfogadva (egyhangúlag) – Szöllősi Gábor
megfogalmazza a szöveget
8. 38.§ (2) minden szervezet 3-3 főt delegálhat, ezen felül
minden 50 tag (lehet egyén vagy szervezet) után további
1 küldöttet delegálhatnak.
Határozat: elfogadva (egyhangúlag)

2003. 10. 31.

Határo
zat
(egyha
ngúlag
elfoga
dva)

Az
Esélyegyenlő
ségi
Kormányhivat
al (EK) és a
3Sz közötti
együttműköd
és jövőbeni
lehetőségei

Az együttműködési lehetőségeket vázoló négy pontban a 3Sz
kifejezi együttműködési szándékát.
Közreműködő: Esélyegyenlőségi Kormányhivatal - Kiss
Róbert

Szabó
János
és az
Iroda

folyamat
os

2003. 10. 31.

Határo
zat
(egyha
ngúlag
elfoga
dva)

Költségvetés
Az ISZ
kutatása

A kutatásra szánt 1 700 ezer forintból 1 100 ezer zárolva a
költségvetési soron, 600 ezer forintot a kutatás első
szakaszának finanszírozására fordít a 3Sz.

Szakm
afejles
ztés
Szakm
ai
Kollégi
um,
Mánya
i Judit,
Iroda

folyamat
os

2003. 10. 31.

Határo
zat
(egyha

Szakmai
Kollégiumok

Watch-dog
Hiányzik a szakmai tartalom kifejtése a költségvetés mellől.
Szabó János: a szerződésben legyen benne, hogy

Teljesítve

Folyamatban

Folyamatban
A Szakmai
Kollégium
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ngúlag
elfoga
dva)

visszajelzést, anyagokat kapunk tőlük.
Ferge Zsuzsa: a vázlatos tervben megfogalmazottak a 3Sz
egyik legfőbb feladata.
A Szakmai Kollégiumok, munkacsoportok költségvetési során
belül a Gyermekvédelmi Szakmai Kollégium 350 ezer Ft-ot, a
Watch-dog pedig 500 ezer Ft-ot kap.

ok vezetői
- B. Aczél
Anna,
Hegyesi
Gábor

Folyamat
os

Szakmai
Kollégium
ok vezetői
A többi kollégium, munkacsoport terveit november 15-ig
várjuk.

2003. 10. 31.

Határo
zat
(egy
tartózk
odáss
al
elfoga
dva)

Háló

2003. 10. 31.

Határo
zat
(egyha
ngúlag
elfoga
dva)

Szociálpolitik
ai Szakértői
Névjegyzék

2003. 10. 31.

Határo
zat
(egy
tartózk
odáss
al
elfoga
dva)

Mizsey Ágota
levele

A szerkesztőség tagjai összesen havi 100 ezer Ft. tiszteletdíj
elosztásáról dönthetnek. 2003 november 1-től 2004 március
31-ig.

2003. 11.
15.

Goszt
onyi
Géza,
Iroda

2003. 03.
31.

Iroda

2003. 11.
28.

Felvetett problémák:
Aki a terepen dolgozik, boldog-boldogtalan szakértő lehet?
Milyen papírokkal kell rendelkezni - alapvégzettség és
szakvizsga?
Témakörönként kellene szabályozni a végzettségeket.
Az általános területen szűkíteni kell a végzettségeket.
Az 1. sz. melléklet "Bármely szakterület szakértője" részből a
nem-szociálisokat át kell tenni a specifikált szakterületekhez.

Vass
Péter,
Márton
Iza

azonnal

Teljesítve

Három lépcsőben való megvalósítás
Csak, ha célzottan megfinanszírozzák a fenntartókat is.

Vass
Péter,
Szabó
János

2003. 11.
11.

Teljesítve

Az Iroda összeveti az év elején tervezett Háló költségvetést és
a mostanit.

Folyamatban
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2003. 10. 31.

Határo
zat
(egyha
ngúlag
elfoga
dva)

3Sz nyílt
levél a
szegényedés
ről

A nyílt levél továbbítása és sajtóban való közlése

Iroda

2003. 11.
10.

Teljesítve

2003. 10. 31.

Határo
zat

Szakvizsga
delegáció

A tagszervezetek elküldik az Irodának a listát a szakvizsgák
vizsgabizottságaiban szakmai érdekvédelem ellátására
vállalkozó tagjaikról.

tagsze
rvezet
ek
elnöke
i

2003. 10.
30.

2003. 10. 31.

Határo
zat

Szociális M.
Múzeuma

Goszt
onyi
Géza

2003. 10. 31.

Határo
zat
(egyha
ngúlag
elfoga
dva)

EAPN

Gosztonyi Géza: jelenleg próbálja kideríteni, hogy kik azok,
akik szociális munka-, szociálpolitika történettel foglalkoznak,
oktatnak.
Folyamatos tájékoztatás az Elnökség részére
A 3Sz létrehozza a magyarországi szegénység-ellenes
hálózatot, és csatlakozik az EAPN-hez.

Részben
teljesítve – a
tagszervezete
k jelentős
részétől még
nem érkezett
meg
Folyamatban

Ferge
Zsuzs
a

a
3Sz
következ
ő
Küldöttgy
űlése

Folyamatban

2003. 10. 31.

Határo
zat
(egyha
ngúlag
elfoga
dva)

Kitüntetési
javaslatok

Márton Iza: az idén tavasszal kitüntetésre javasoltak közül
tudomásunk szerint egyedül Aczél Anna kapott. A listán van
még Samu István, Török Judit, Török Iván és Hegyesi Gábor.
Érkezett egy új javaslat is: Majláthné Lippai Éva.
Szabó János: kitüntetési regisztert kell összeállítani, kik és mit
kaptak eddig. Minden 3. Elnökségi Ülésen legyen téma a
kitüntetési javaslat.
Egyéb javaslat: érdemes lenne a kitüntetési javaslatok
beadási
határidejéhez
igazítani
az
elnökségi
megtárgyalásokat.
Mányai Judit: halasszuk el a kérdés megtárgyalását a
következő Elnökségi Ülésre, és akkor március 15-i összes
kitüntetési javaslattal együtt beszéljünk róla.
Az Elnökség a Háló költségvetéséről szóló tájékoztatást
elfogadta, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a nyomda

tagsze
rvezet
ek
elnöke
i

2003. 11.
26.

2003. 11. 28.

Határo
zat

Háló

Nincs
teljesítve

Iroda

folyamat
os

Folyamatban

42

2003. 11. 28.

Határo
zat
(egyha
ngúlag
elfoga
dva)

2003. 11. 28.

Határo
zat (1
tartózk
odáss
al
elfoga
dva)
Határo
zat
(egyha
ngúlag
elfoga
dva)

2003. 11. 28.

2003. 11. 28.

Határo
zat

Szakmafejl.
Sz. K.

Tagdíj

részére előre történik kifizetés, kedvezményt kell kérnünk.
A Szakmafejlesztés Sz. K. költségvetésében szereplő első
190 ezer forint a Kollégium rendelkezésére áll.

Mánya
i Judit,
Iroda

2004. 03.
31

Folyamatban

Meg kell mondani Aczél Annának, hogy vegye fel a
kapcsolatot Gönczöl Katalinnal, illetve a képzési tervbe
hangsúlyosan kerüljön bele a prevenció

Iroda

2003. 12.
05.

Teljesítve

A Hajszolt 2004. február 28-ig kap haladékot a tagdíj
befizetésére.

tagsze
rvezet
ek
elnöke
i és az
Iroda

Értelemszerűen

Teljesítve – a
tagdíj a
Hajszolt-tól
nem érkezett
meg

Iroda

2003. 12.
31.

Teljesítve
mind

Mánya
i Judit,
Iroda

2004. 01.
10

Budai
István,
Iroda

Folyamat
os

Részben
teljesítve –
vitaanyag
elkészült, de
az Elnökség
még nem
tárgyalta
Teljesítve

SZIME-től tájékoztatást kér az Elnökség tagdíj ügyben.

Kitüntetések

Az RFOE lehetőleg december 31-ig fizesse be a hiányzó egy
éves tagdíját
Majláthné Lippai Éva kerüljön fel az állami kitüntetésre
javasoltak listájára (egyhangú).
Ferenczi Istvánné kerüljön fel a miniszteri kitüntetésekre
javasoltak listájára (2 tartózkodással).

2003. 11. 28.

Határo
zat
(egyha
ngú)

Kitüntetése

2003. 11. 28.

Határo
zat
(egyha
ngú)

Képzési
Bizottság

Samu Istvánt és Gayer Gyulánét terjessze elő a 3Sz állami
kitüntetésre (egyhangú).
Mányai
Judit
vitaanyagot
készít
a
kitüntetések
problémakörben, amelyet az Iroda köröztet.

A 3Sz Budai Istvánt bízza meg a Bizottság vezetésével, és
egyben felkéri, hogy keresse meg a tagszervezeteket annak
érdekében, hogy annak, aki akar, lehetősége legyen a
munkában való részvételre; valamint építsen ki intézményes
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kapcsolatot a képzőhelyekkel.
Az ISZ készítsen egy állásfoglalást a Bolognai folyamathoz
kapcsolódóan a normatívák kérdéséről.

Goldmann
Róbert

2003. 12.
10.

2003. 11. 28.

Határo
zat

Szockafé

Három Szockafét rendezünk a témában januárban.

Iroda

2004. 01.
31.

2003. 11. 28.

Határo
zat
(egyha
ngú)
Határo
zat
(egyha
ngú)

Európai
Gazdasági és
Szociális
Bizottság
Országos
Bűnmegelőzé
s Bizottság

A 3Sz Gosztonyi Gézát jelöli az EGSzB-be.

Iroda

2003. 11.
30.

2003. 11. 28.

Határo
zat

Nemzeti Civil
Alapprogram

A tagszervezetek e-mailen jutassák el az Irodának az
elektoruk és a jelöltjük nevét, amit az Iroda köröztet és emailen lehet a jelöltekre szavazni.

2003. 11. 28.

Határo
zat

Állásfoglalás

Kecskés Rózsa eljuttatja az állásfoglalás tervezetet,
háttéranyagokkal együtt az Irodának, amit az köröztet.

2003. 11. 28.

Határo
zat

2003. 11. 28.

Mányai Judit képviseli a 3Sz-t az OBmB-ben.

Takács Imre informálisan tájékozódik az együttműködés
mikéntjéről, és az eredményekről tájékoztatja az Irodát.

Nincs
teljesítve
Februárban
részben
teljesítve
Teljesítve

Teljesítve

tagsze
rvezet
ek
elnöke
i, Iroda
Kecsk
és
Rózsa,
Iroda
Takác
s Imre,
Iroda

2003. 12.
10.

Teljesítve

2003. 12.
03.

Teljesítve – a
tervezetre
vélemények
nem érkeztek
Teljesítve

2003. 12.
10.
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5. sz. melléklet – Az Etikai Kollégiumhoz beérkezett ügyek összesítése

A panasz tárgya
A település
A panaszos munkahelye
Szerve Vezető- Kliens Szuper Szerve- Vezetői Kistele- Kisvá- Nagyvá Me- Bu- Család- Gyer- Szociá- IdőGon- Hajlék Rendőr
zet
beosztott veszé-vizor
zeti
pótlék
pülés
ros
-ros
gye- dasegítő mekjólé
lis
sek- dozási -talan
-ség
munká- konfliktu- lyezintegrászék pest
-ti
alapellá ottho- Köz- ellátás
jával
sok
tetés
ció
-hely
-tás
na
pont
szembeni
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