Elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése 2005. április 29-ei ülésén
A Szociális Szakmai Szövetség
2004. évi közhasznúsági jelentése

1. Számviteli beszámoló
(mellékelve)
2. A cél szerinti juttatások kimutatása, valamint a központi költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke
ESZCSM támogatás szakmai program megvalósítására

6 995 000

NCA Működési támogatás

3 700 000

NCA Nemzetközi kapcsolattartás

3 335 000

NCA Civil együttműködés

4 150 970

Fővárosi Szociális Közalapítvány (Phare Networking
önrész)

150 000

Fővárosi Szociális Közalapítvány (HAPN füzetek)

400 000

Budapest Bank Budapestért Alapítvány

100 000

Phare Access - 2002 Networking

1 813 780

SZJA 1%
Támogatások összesen

79 275
20 724 025

3. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
A Szociális Szakmai Szövetség vezető tisztségviselői 2004-ben juttatásban nem részesültek.
4. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Szociális Szakmai Szövetség a 2004. évben tevékenységét közhasznú céljainak megfelelően
végezte.
A Szövetség Alapszabályában meghatározott célja és feladatai, valamint az ezekkel összhangban
megvalósított tevékenységek:
2.§ (1) A Szövetség azokat a társadalmi szervezeteket fogja össze, amelyek együttműködésükkel
hozzá kívánnak járulni a szociális szakmák érdekérvényesítő képességének növeléséhez és a
Szociális Szakmai Kamara létrejöttének előkészítéséhez.
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A Szociális Munkások Kamarájáról szóló –

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 tárgyalásra került sor a 3Sz-t képviselő „delegáció” és az ESzCsM között
a konkrét kérdések tisztázására. A megbeszélésen felvetődött kérdéses pontokkal kapcsolatosan a
3Sz elnöksége februári ülésén alakította ki álláspontját, amelyet a minisztériummal ismertettünk. Az
egyeztetési folyamat jelenlegi állása szerint remény van rá, hogy a törvényjavaslat 2005. során a
Parlament elé kerül.
 (2) A Szövetség alapvető feladata :
 a szociális szakemberek érdekeinek egyeztetésével, a szükséges nyilvánosság megteremtésével,
a szociális szakmák társadalmi presztízsének növelése
A szociális szakma társadalmi presztízsének növelése érdekében folyó tevékenységek közül
kiemelendőek a Szociális Munkások Szakmai Kamarájának létrehozására irányuló érdekképviseleti
tevékenységünk, valamint a kiegyensúlyozott média kapcsolatainkon keresztül a nyilvánosság
befolyásolását célzó véleményeink, közleményeink.

 társadalom- és szociálpolitikai, valamint a szociális munkát érintő kérdésekben, témákban szakmai
állásfoglalások és nyilatkozatok megfogalmazása ill. közzététele
A 2004-ben megfogalmazott állásfoglalások és nyílt levelek:
·

„A Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalása a felsőfokú alapszakok képzési szerkezete
kérdésében”

·

„A Szociális Szakmai Szövetség nyílt levele a szociális és gyermekvédelmi törvénykezés
szándékai és a költségvetési törvényjavaslat közti ellentmondásról”,

·

„A Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalása az új Esélyegyenlőségi, Szociális és
Családügyi Minisztérium, illetve a Társadalmi Szolidaritás Minisztériuma ügyében”, valamint

·

„A Szociális Szakmai Szövetség nyílt levele a szegényedés dolgában kialakult politikai
vitához”

 társadalom-, szociálpolitikai, és szociális munka témájú szakmai kutatások, konferenciák, és
programok szervezése
A 2004-es évben megkezdődött egy új Gyorsjelentés kötet előkészítése, amelynek témája a terepen
dolgozó szociális munkások helyzete. A kiadvány alapját egy – terepen dolgozó szociális
munkásoknak eljuttatott – kérdőívre kapott válaszok adják majd. A szeptember-októberben lezajlott
előzetes kérdezés eredményeiről Ferge Zsuzsa tartott előadást a Szociális Munka Napja alkalmából
rendezett konferencián.
2004-ben számos konferenciát szerveztünk szociális szakemberek számára:
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·

a 2004-es küldöttgyűléshez kapcsolódó konferencia – 2004. március;

·

„Társadalom, politika, média” c. konferencia – 2004. június;

·

A Szociális Munka Napjához kapcsolódó konferencia – 2004. november

A konferenciák mellett a Szockafé sorozat keretében összesen nyolc alkalommal került sor szakmai
beszélgetésre. E mellett munkacsoportjaink – különösen a Képzési Bizottság és a Gyermekvédelmi
Szakmai

Kollégium

–

számos alkalommal

szerveztek

szakmai

napokat,

kisebb

szakmai

megbeszéléseket.



A közhasznú célok megvalósítását célzó, rendszeres és nem rendszeres szociális szakmai

kiadványok,

brossúrák

szerkesztése,

kiadása,

megjelentetése

és

értékesítése,

illetve

szerkesztésének, megjelentetésének támogatása
2004-ben új kiadványunk nem jelent meg, ugyanakkor több kötet: Kecskés Éva „Dzsumbujisták”,
Báder Jószef „Társadalom, politika, média” című könyveinek, valamint a Szakanyag Munkacsoport
koordinálásával a Kézikönyv sorozat újabb kötetének előkészítő munkálatai zajlottak.
Háló c. hírlevelünk az év során folyamatosan – összesen tizenegy számmal – megjelent.
 közös iroda működtetése információ és egyéb szolgáltatás biztosítása céljából
Az iroda működése és az információ szolgáltatás folyamatos. Egyéb szolgáltatások közül jellemzően a
tárgyalóterem használata emelhető ki.
 a

Szövetség

tagszervezeteinek

tagjaira

vonatkozó

"Szociális

Munka

Etikai

Kódexe"

érvényesülésének figyelemmel kísérése
A Szociális Munka Etikai Kódexének érvényesülését figyelemmel kísérő Etikai Kollégiumunk
működése folyamatos volt, tevékenysége a Kódex soron következő felülvizsgálatára fókuszált. Az év
során számos szakmai fórum keretében gyűjtötték a Kollégium tagjai a terepen dolgozó szakemberek
javaslatait a Kódex módosításához.
Budapest, 2005. áprilisi 29.
Ferge Zsuzsa
elnök

