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Előszó
A 2005-ös év igen fontos volt a 3Sz életében, hiszen a szervezet ebben az évben ünnepelte
megalakulásának tizedik évfordulóját. Az évforduló alkalmat adott arra, hogy összejöjjenek és
ünnepeljenek mindazok, akik szerepet játszottak a 3Sz megalakulásába, illetve az eltelt 10 év
programjainak megvalósításában. Alkalom ez arra is, hogy áttekintsük, mit és milyen
eredményekkel valósított meg a 3Sz céljai közül, s milyen kihívások állnak a szervezet előtt.
Az elmúlt 10 év a szervezet életében a növekedés és a stabilizálódás időszaka volt: a
tagszervezetek száma a kezdeti négyről időközben tízre növekedett, miközben létrejöttek és
megszűntek munkacsoportok, mára kialakultak a stabilan működő szervezeti egységek (mint
pl. az Etikai Kollégium vagy a Háló szerkesztősége, illetve az operatív feladatokat ellátó
iroda).
A 3Sz két fő feladata a szakmavédelem, valamint egyfajta hang szerep, vagyis a mindenkori
döntéshozás és végrehajtás civil kontrollja. A két területen eltérő eredményekről
beszélhetünk.
A szociális szakmák helyzete nem minden tekintetben megnyugtató. Igaz, a szociális szakmák
(szociális munka, szociálpedagógia, szociálpolitika stb.) több, mint 15 éve léteznek, a
szakemberek száma folyamatosan bővül, és sok területen érezhetőek az eredmények.
Ugyanakkor rengeteg a nyitott kérdés, amelyeket a szakmán belül is, más színtereken is
tovább kellene vitatni. Ezek közül – a további munka és viták reményében – említünk itt meg
néhányat. Úgy látjuk sokan például, hogy a szakma nem épült fel teljesen. A képzés számos
szinten folyik (középfok, fél-felsőfok, felsőfok, tanfolyamok meghatározott óraszámban), a
nélkül, hogy tisztázódtak volna a „terep”, a gyakorlat szükségletei és igényei a képzéssel, a
képzés igényei és szükségletei a tereppel kapcsolatban. (Ez tükröződik például abban, hogy
máig nem sikerült a tereptanárok státusát megnyugtatóan rendezni.) Nem minden esetben
tisztázott, hogy mikor, milyen helyzetekben vagy intézményekben elengedhetetlen
szakképzett szociális munkás igénybevétele. Nem alakult ki olyan szakmai diskurzus, amely
világossá tenné a különböző irányú és szintű képzettségek közötti viszonyokat, a kompetencia
különbségeket és határokat, az együttműködési kötelezettségeket. A jogszabályok máig nem
teszik elengedhetetlenné az adott szakterületen szükséges végzettség megszerzését, illetve a
csökkenő normatívák miatt nehezedik is a továbbképzés. (Egyébként az alkalmazóknak is
gyakran anyagi érdekük fűződhet ahhoz, hogy a szükségesnél alacsonyabb szakképzettségű
szakembert alkalmazzanak.) E zavarok nehezítik a szociális szolgáltatások
eredményességének megítélését, aminek a monitorozás általános hiánya is oka. A
kiforratlanság, a sokféle eltérő gyakorlat nehezíti a szakma standardjainak kidolgozását,
illetve bizonytalanná teszik a kidolgozás alatt álló standardok általános elfogadhatóságát. Az
is kérdés, hogy valóban eljött-e már az ideje annak, hogy kötelező érvényű protokollokat
dolgozzunk ki. A sokféle tisztázatlanság is oka lehet annak, hogy a szociális diplomát szerzők
nagy számban hagyják el a pályát, miközben különböző jogszabályok lehetővé teszik más
szakmákból érkezők megfelelő végzettség nélküli munkavállalását a szociális területen. A
homályos helyzetek rontják a szociális szakmák önbecsülését. Valószínűleg mindez együtt
okozza, hogy az elmúlt másfél évtizedben nem sikerült a szükséges mértékben javítani a
szociális szakmák, különösen a szociális munka ismertségén és presztízsén. Bármi legyen is
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az ok – képzési hiányosság, ösztönzés vagy presztízs hiány - az egyik fájdalmas
következmény, hogy épp a legnehezebb területeken hiányoznak a szociális munkások. Ez
külön égető nyitott kérdés: a szegénység és kirekesztés elleni kormányzati és társadalmi
erőfeszítések a szociális szolgáltatások bővülését igényelnék elsősorban épp a legrosszabb
helyzetű településeken. A tapasztalatok azt mutatják, hogy erre van a legkevesebb vállalkozó.
A 3Sz kérdése is, hogy mit lehetne tenni a szükségletek és szociális szolgáltató erőforrások
területi deficitjének csökkentéséért?
A 3Sz már a megalakuláskor egyik céljaként fogalmazta meg egy szakmai Kamara
létrehozását. A Kamarát fontos eszköznek tekintjük, amely jól szolgálná a szakma védelmét,
erősítését, a minőség kontrollját. Az elmúlt 10 év mérlegéhez hozzátartozik, hogy több évi
előkészítő munka és az ágazati minisztérium képviselőivel folytatott számos egyeztetés után
eljutottunk odáig, hogy a törvényjavaslat rövidesen készen áll arra, hogy a Parlament elé
kerüljön. Reméljük, hogy ebben a ciklusban végre sikerül befejeznünk ezt a történetet.
Ugyancsak a szakmai feladatok közé tartozik a szociális szakma érdekeinek megjelenítése a
jogalkotási folyamatban. A korábbi időszakokhoz képest itt jelentős előrelépés történt. A
szakminisztérium minden, a területet érintő jogszabálytervezetét megküldte a szervezetnek
véleményezés céljából, és azt gondoljuk, hogy a 3Sz ezekre adott véleménye számos esetben
jól hasznosult. Azt is tudjuk azonban, hogy ezt a folyamatot javítani kell. Egyfelől remélhető,
hogy a kormányzat civil szervezetekkel való egyeztetési gyakorlata (amely például rendkívül
szoros válaszadási határidőket jelöl meg, vagy súlyozás nélkül bocsátja vitára jogszabályok
tömegét) kiforrottabbá válik. Egy másik probléma is megoldásra vár ahhoz, hogy a civil
szervezetek érdemi állásfoglalást tudjanak kialakítani jogszabálytervezetekről, társadalmigazdasági programokról. Nagyobb horderejű kérdéseknél szükség lenne arra, hogy civil
szervezetek már a koncepcióalkotás szakaszában bekapcsolódjanak a jogszabályalkotás
folyamatába. Sok esetben azonban a koncepció alakítás idején a vitatható kérdések nem
kerülnek a nyilvánosság elé, vagy éppen sehol nem tisztázódnak. A már előkészített
jogszabály érdemi módosítása viszont rendkívül nehézkes. Az is igaz persze, hogy egyelőre
messze nem elég élénk a szociálpolitikai közélet és közbeszéd – így adott esetben a vitára
bocsátott koncepciók sem váltanak ki nagyobb érdeklődést. A koncepció-alkotás hiányára
reflektál néhány kollegánk új javaslata a szociális törvény már nehezen halasztható
átalakítására. Ez teljesen „civil” kezdeményezés, amelynek megvitatásába a 3Sz-nek érdemes
lenne bekapcsolódnia.
Mindemellett önkritikusan kell néznünk saját munkánkat a jogszabályok véleményezésénél.
A szövetség tagszervezeteinek egy része kizárólag a tagok önkéntes munkájára támaszkodik,
fizetett alkalmazottakkal nem rendelkezik. Ezért a jogszabálytervezetek (kormányzati
intézkedések) véleményezése tagszervezeti szinten ad hoc módon történik: a véleményezést
azok végezték, akik egyéb munkájuk mellett arra időt tudtak szakítani. Ezt a hiányosságot
felismerve az elnökség döntése alapján olyan jogszabályfigyelő munkacsoportot kívánunk
létrehozni, amelyiknek egyik (civil) feladata a jogszabálytervezetek véleményezése lesz.
Ami a 3Sz „hang” szerepét illeti, azt gondoljuk, hogy e téren egyértelműbb munkánk
eredményessége. Nemcsak arra utalunk, hogy a 3Sz nyilvános állásfoglalásai utólag is
hasznosnak ítélhetők: fontos kérdésekben jól jelenítettek meg súlyos társadalmi problémákat,
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és alkalmanként segítettek a megoldás keresésében. E mellett fontosnak tartjuk azt a szerepet,
amit a 3Sz játszik – például a Háló vagy a Szockafé révén – a szociálpolitika kérdései iránti
érdeklődés élénkítésében, a társadalomkritikai szemlélet erősítésében.
Ezen belül kiemelkedő jelentőségű a Magyar Szegénységellenes Hálózat tevékenysége a
szegénységben élő emberek társadalmi részvételének erősítése, a szegénységben élők és a
döntéshozók közötti kommunikáció megteremtése, a helyi kisközösségek aktivizálása terén. A
3Sz kardinális szerepet játszott a Hálózat megalakításakor, ill. játszik folyamatosan a Hálózat
tevékenységeinek megszervezésében, megvalósításában.
Úgy gondoljuk, hogy a Hálózatban fokozatosan egyre kiegyensúlyozottabb szerepet kell
vállalnia a szakemberek mellett a szegénységben élő embereknek. A hálózat bővülése,
hatékonysága elsősorban rajtuk múlik. Természetesen egy sor szakmai anyag – például az
Európai Hálózat anyagainak előkészítése – során továbbra is jelentős munka hárul a
Hálózatban résztvevő szakmai szervezetekre (köztük a 3Sz-re) a jövőben is. Ezzel együtt
azonban a szegénységben élők erősödő szervezeti és civil tapasztalatai – saját
élettapasztalataikkal ötvözve – egyre fontosabb erőforrássá kell, hogy váljanak a szegénység
és kirekesztés tényeinek megismertetésében, napirenden tartásában, a szegénység ellenes
küzdelem hatásainak visszajelzésében. Különösen fontos lehet a Hálózat szerepe a
gyermekszegénység elleni nemzeti program tapasztalatainak gyűjtésében, a probléma
ébrentartásában.
Összefoglalva:
Visszatekintve a 10 évvel ezelőtti megalakulás fő céljaira, eredményként mindenképpen
megállapítandó, hogy az alapító szervezetek közötti együttműködés és közös érdekképviselet
fenn tudott maradni, olyannyira, hogy a szövetségbe további szervezetek is bekapcsolódtak. A
szervezetek csatlakozása, a szakemberek jelentős részének pozitív visszajelzései, a
döntéshozókkal folytatott rendszeres kommunikáció, a média részéről (elsősorban az utóbbi
években fokozódó) nyitottság és érdeklődés mind azt bizonyítják, hogy a 3Sz tekintélyes,
széles körben elfogadott szervezetté tudott válni az évek során.
Ezzel együtt tisztában kell lennünk azzal, hogy bizonyos időközönként – s erre remek alkalom
a 10. évforduló – szükség van egy szervezet fő céljainak áttekintésére, az eddigi
tevékenységek és eredményeik fényében, valamint az aktuális társadalompolitikai környezet
igényeire válaszolva ezen fő célok közötti prioritások újragondolására. Ezt különösen
időszerűvé teszi hazánk EU tagsága. Ez egyfelől azt jelenti, hogy a pénzügyi konvergencia
közelítése az eddiginél erősebbé fogja tenni azok hangját, akik az állami újraelosztás
csökkentésében, a „rászorultsági elv” erősítésében, a szociális szolgálatok piacosításában
látják a megoldás kulcsát. Másrészt – részben az EAPN erőfeszítéseinek köszönhetően –
egyre erőteljesebbé fognak válni a társadalmi összetartozás erősítésére, a kirekesztés
enyhítésére vonatkozó EU igények. A 3SZ-nek ezt a vitát követnie kell, és jól kell képviselnie
a szociális szakmák és ügyfeleik érdekeit.
Meggyőződésünk szerint a szociális szakma, a szociális szakemberek jelenlegi helyzete azt
kívánja, hogy a 3Sz a korábbinál sokkal hatékonyabban és folyamatosan megújulva végezze
szakmavédelmi, szakmafejlesztő tevékenységét. Úgy látjuk, hogy a szociális szakma, illetve a
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szociális szakemberképzés megújítása nagyon időszerű. Időszerűek a szakmai szabályozási
ügyek is. Mindezeket, a koncepcionális kérdésekkel kezdve széleskörű szakmai vitákban kell
kiforrottabbá tenni, és a döntést igénylő javaslatokhoz a lehető legszélesebb szakmai
konszenzust kell megépíteni. Ahhoz, hogy sikerülhessen a szociális szakma
„problémacsokrában” szereplő kérdések kapcsán érdemi szakmai vitákat generálnunk, a
tagszervezetek rendelkezésére álló tudás és tapasztalat, és a munkánkban eddig nem résztvevő
további szakemberek sokkalta hatékonyabb mozgósítására van szükség.

Ferge Zsuzsa
elnök
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1. Működés
1.1.

Az Elnökség működése

Az Elnökség 2005 során - a nyári szünet kivételével - havi rendszerességgel (összesen tíz
alkalommal) ülésezett. Az Elnökség valamennyi ülése határozatképes volt. Az elnökségi
üléseken történtekről szóló emlékeztetőket az elnökség tagjai és az ellenőrző bizottság elnöke
megkapták. (Az Elnökség 2005. év során meghozott határozatainak gyűjteménye az 1. számú
mellékletben található).
Az elnökségi üléseken folyó egyeztetések keretében az alábbi témák megvitatására került sor:
·
január 28-án a II. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítéséről, valamint a Szociálpolitikai
Tanácsok rendszerének kiépítéséről az ICSSZEM részéről Korózs Lajossal, Hallgató Évával
és Márkus Ágnessel;
·
április 28-án a „Szociálpolitikai adalék a Budapest Programhoz” tervezetről Pál Tibor,
országgyűlési képviselővel;
·
május 20-án az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról az NCSSZI részéről
Márkus Ágnessel;
·
szeptember 2-án a Szociális törvény módosításának hátteréről az ICSSZEM részéről
Farkas Attilával.
2005. során a működés és szakmai programok finanszírozása folyamatos volt, számos
pályázati programunk zárult ez évben, illetve fut jelenleg is.

1.2.

Iroda és irodai szolgáltatások a tagszervezeteknek

Az Irodai dolgozók létszáma 2005-ben négy főre nőtt – tényleges státuszbővülés nem történt.
A negyedik munkatárs a Magyar Szegénységellenes Hálózat koordinálásával kapcsolatos
feladatokat, valamint a 3Sz egy nemzetközi projektjének szervezését végzi. Sajnálatos módon
a – még 2004 év végén megüresedett – irodavezetői státuszban az év során többször történt
változás.
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.
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)

6

Éves beszámoló 2005
Elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése 2006. április 28-án
Saját rendezvényeink nagy számának, valamint a külső szervezetek rendezvényeinek
köszönhetően folyamatosan intenzív volt a tárgyalóterem kihasználtsága, ami 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.
1.3.
A 3Sz költségvetésének fő keretösszegei és az irodai
szolgáltatások költségmegosztásának rendszere
Pénzeszközök 2005. január 1-én
Bevételek
Kiadások
Pénzeszközök 2005. december 31-én

23 605 232
24 889 328
38 095 511
10 399 049

Az iroda fenntartásának költségeit a következő források fedezték 2005-ben:
1) Az irodai szolgáltatások bevételei:
könyv eladás – 1 757 475 Ft.
terembérlés, fénymásolás – 205 200 Ft.
2) Működési támogatások: 1 073 000 (NCA)
3) Tagdíjak: 1 200 000 Ft.
4) SZJA 1%-os felajánlás – 40 879 Ft.
5) Egyéb pályázati támogatások
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2.

A szakma erősítése

A 3Sz Alapszabályában meghatározott feladata "a szociális szakemberek érdekeinek
egyeztetésével, a szükséges nyilvánosság megteremtésével, a szociális szakmák társadalmi
presztízsének növelése".
A szakma építését az alábbi tevékenységek szolgálták 2005-ben:
2.1. A Szociális Munkások és Szociális Szakdolgozók Szakmai Kamarája
Az év során tovább folytak a 3Sz által kidolgozott kodifikált tervezettel kapcsolatos
egyeztetések szervezeten belül és a 3Sz, valamint az ICSSZEM képviselői között.
Az egyeztetések számos kisebb-nagyobb módosítást eredményeztek a koncepcióban – így
például tekintettel arra, hogy a Kamarába bevonandók köre kibővült a szociális
szakdolgozókra, a Kamara megnevezése is „Szociális Munkások Szakmai Kamarájáról”
„Szociális Munkások és Szociális Szakdolgozók Szakmai Kamarájára” változott.
Sajnálatos módon a 3Sz-nek nem sikerült elérnie, hogy a 2002-2006-os kormányzati
ciklusban a Kamaráról szóló törvénytervezet a Parlament elé kerüljön.
2.2. Szakképzés kérdése
2.2.1. Képzési Bizottság (készítette: Budai István)
A bizottság a 2005. évben tovább folytatta a Bologna-folyamattal és a felsőoktatási reformmal
összefüggő tevékenységeit. Március 25-én személyes konzultációra került sor a Bizottság és
Göncz Kinga miniszter között, amelyen áttekintésre kerültek a szociális képzésekkel
kapcsolatos eredmények, problémák és ellentmondások, továbbá a fejlesztésekből
(szakképzés, szakvizsga és továbbképző rendszer, felsőfokú alapképzések finanszírozása,
alkalmazások és képzések összefüggései stb.) adódó szakmai feladatok. A beszélgetés
következményeként szeptembertől – a szociális képzések fejlesztése témában – elindult egy
szakmai vita a Háló folyóirat hasábjain, amely a mai napig tart.
A bizottság a 3Sz elnökségének májusban meghozott támogató határozatának értelmében
felkérte Szabó Lajost, hogy készítsen elemző tanulmányt a szociális munkakörökben történő
alkalmazások feltételei és a képzettség összefüggéseinek bemutatására.
A tanulmány több lépcsőben (október-november közepe) készült el. A 3Sz elnöksége kiváló
összefoglalónak tartotta a tanulmányt és felkérte tagszervezeteit, hogy erre alapozva foglaljon
állást a kérdésben. A munka folytatódik 2006-ban is, a tagszervezetek február 15-ig kaptak
határidőt az állásfoglalás elkészítéséhez.
Időközben az Iskolaszövetség júniusi közgyűlésén tisztújításra került sor. A szervezet
közgyűlése új programot hirdetett. A programnak megfelelően az Iskolaszövetség a jövőben
el kívánja látni mindazokat a feladatokat, amelyeket korábban a 3Sz Képzési Bizottsága
végzett. Az ISZ a programját a 3Sz tagszervezeteinek megküldi, és egyben felajánlja a
lehetőséget a munkába történő bekapcsolódásra – akár egyénileg, akár szervezetileg is.
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2.2.2. Az Iskolaszövetség kutatási projektje (készítette: Mányai Judit)
Az Iskolaszövetség szociális diplomásokra irányuló kutatását részben a 3Sz támogatja. A
kutatás elsősorban személyi okok miatt a tervezettnél később indult be teljes erővel. Az
előzetes egyeztetések a tagszervezetekkel, illetve azok érdeklődő képviselőivel korábban
megtörténtek. A 3Sz első lépcsőként a mintához szükséges adatbázis létrehozását támogatta.
Ez a munka a vártnál nehezebben, több időt igényelve zajlott. Az adatok két csoportra
bonthatók:

Összesített adatok, amelyek az intézmények (képzőhelyek) által kiadott szakos
diplomáira vonatkoztak

A végzett hallgatók demográfiai (kor, nem, lakóhely) ismérvei mellett a szakokról,
tagozatokról az oktatási formáról és természetesen a képzőhelyekről szóltak.
Ilyen adatok az ismert statisztikákban nincsenek, különösen a képzések kezdeti időszakára
vonatkozóan.
Az elmúlt év harmadik negyedévére sikerült az adatok alapján az adatbázist létrehozni.
Körülbelül tizenkétezer szociális diplomára vonatkozóan kaptunk adatokat. Az adatbázis
pontosítása mindig folyik, az adatok hiányosak, nem teljesek.
Végül is az adatszolgáltatásban egy intézmény (képzőhely) kivételével minden iskola részt
vett. Az adatbázis előzetes adataiból a 3Sz 10 éves konferenciáján (Seregélyes, 2005.
november 4-5.) már hangzottak el részeredmények.
Az elkészült kérdőíveket kiküldtük a teljes mintának, melyek visszaérkezése folyamatos.
Segítséget jelent, hogy az elektronikus forma hozzáférhető a 3Sz honlapján. A folyamatosan
visszaérkező kérdőívekhez mellékelt levelekből érdeklődés, a tapasztalatok ki- és
elmondásának igénye tükröződik. Ami a megkérdezettek oldaláról is a kutatás folytatását
ösztönzi.
A korábban jóváhagyott pénzkeret felhasználása csak töredékében történt meg – összesen 280
ezer forint. A negyedik negyedévben felgyorsult munkát a gazdasági év lezárása és egyéb
pénzügyi meghatározói miatt nem tudtuk a kifizetéseket közvetlenül teljesíteni.

2.3. A szakmai öntudat erősítése
2.3.1. Könyvkiadás
Dzsumbujisták
2005-ben jelentette meg a 3Sz – a Soros Alapítvány támogatásával – Kecskés Éva
„Dzsumbujisták” c. kötetét. 2005. február 15-én sajtótájékoztatóval egybekötött
könyvbemutató keretében Ambrus Péter szociológus („A Dzsumbuj” c. kötet szerzője), Ferge
Zsuzsa és Szántó Kata a Dzsumbuj Help vezetője méltatták a kiadványt.
A kötetet a 3Sz irodája mellett a Líra és Lant Kft. terjeszti az ország egész területén.
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Szakanyag Munkacsoport beszámoló (készítette: Gosztonyi Géza)
A korábbi előkészítő munka eredményeként elkészített kötet-tervet az év végén hagyta jóvá a
3Sz Elnöksége, ennek megfelelően az alábbi tanulmányokat tartalmazó új kiadvány
összeállítása kezdődhet meg 2006-ban
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Bevezetés
Gosztonyi Géza
A társadalmi tervezés folyamata (kulcsfogalmak):
Társadalmi tőke
Szántó Zoltán
Adatok, információk Ulicska László / Goldmann Ró-bert / Kaló Róbert
Szükségletfelmérés Zám Mária
Stratégiai tervezés
Sziklai István
Területi fejlesztés; ágazati fejlesztés, Herpainé Márkus Ágnes
NFT I-II.; a társadalmi összetartozásról
Oross Jolán (Bernáth Istvánné)
Tervezés, mutatószámok, monitorozás
Németh László

3.
3.1.

A társadalmi tervezés színterei (praxis):
Helyi közösség: Közösségi felmérések faluban, városban Péterfi Ferenc

2.3.2. Háló (készítette: Gosztonyi Géza)
2005. során a Háló folyamatosan megjelent, a szerkesztőség tagjai havi rendszerességgel
üléseztek a 3Sz irodájában. Az ülések minden alkalommal élénk szakmai viták színterei
voltak.
Évek óta a Háló legnagyobb biztonsággal megjelenő rovata a „SzocKafé” című beszélgetéssorozatról készülő rövid emlékeztető. Részben ebből kiindulva, a Háló szerkesztősége folyamatos belső építkezése során - úgy döntött, hogy megkísérli a rovat-rendszerre átállást.
A tiszta rovatrendre átállás megkönnyítése érdekében, 2005-ben un. "részben tematikus"
számok készültek, ami azt jelentette, hogy minden számnak volt egy fő témája és amellett
számos érdekesség is helyet kapott a lapban.
Az év során megjelentetett Háló számok főtémái a következők voltak:
XI. évfolyam 1. szám, 2005. január
– „Idős - HÁLÓ”, 16 oldalon
XI. évfolyam 2-3. szám, 2005. február-március – „Kórházi + Fogyi - HÁLÓ”, 32 oldalon
XI. évfolyam 4. szám, 2005. április
– „Hajléktalan - HÁLÓ”, 24 oldalon
XI. évfolyam 5. szám, 2005. május
– „Nyilatkozat - HÁLÓ”, 16 oldalon
XI. évfolyam 6. szám, 2005. június
– „HEF2 - HÁLÓ”, 24 oldalon
XI. évfolyam 7. szám, 2005. július
– „MIX - HÁLÓ”, 16 oldalon
XI. évfolyam 8-9. szám,
2005. augusztus-szeptember
– „Erőszak - HÁLÓ”, 32 oldalon
XI. évfolyam 10. szám, 2005. október
– „Szegénység - HÁLÓ”, 24 oldalon
2

HEF = Humán erőforrás fejlesztés
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XI. évfolyam 11. szám, 2005. november
XI. évfolyam 12. szám, 2005. december

– „Etikai- HÁLÓ”, 24 oldalon
– „Képzési - HÁLÓ”, 16 oldalon

A Háló előfizetőinek száma 2005. decemberében: kb. 500 fő volt.
A 3Sz tagszervezetek megnövekedett száma miatt a korábbi 10-10 helyett 2005-ben havonta
5-5 Háló példányt kapott valamennyi tagszervezet.
Az év folyamán a 3Sz honlapra sajnos nem kerültek fel a Háló korábbi számai, de ezeket az új
arculatú honlapon az Iroda pótolni fogja.
Varga István jóvoltából elkészült a Háló 2002-2005 közötti évfolyamainak Repertóriuma,
melyet a 2006. évi (augusztusi) nyári szünet „helyett” kapnak meg ez előfizetők.
Négy év folyamatos aktivizáló munka után elmondható, hogy a Háló elérte azt a szintet, hogy
a szerkesztőség már válogatni tud a beérkező írásokból. Ennek megfelelően a szerkesztőség
korábbi javaslatét, miszerint „a Háló évente nyolcszor hírlevélként (12 oldalon), négyszer
pedig tematikus tartalommal (24 oldalon) jelenjen meg” – a fenti táblázatból jól látható
módon, a folyamatosságot, illetve a tartalmi-formai színvonalat megőrizve tudta a lap
meghaladni.
2.3.3.

Honlap

A 3Sz honlapja rendszeresen frissült az év során, a nyári időszak kivételével a honlap
látogatottsága folyamatosan és dinamikusan növekedett – az év végére elérte a 10 ezres havi
látogató számot és a több mint 30 ezres havi oldalletöltést.
Az év utolsó negyedében megkezdődtek a szervezet új honlapjának elkészítését megelőző
tárgyalások, valamint az előkészítő munkálatok, amelyek eredményeként a 3Sz a Network
Hungary Rt.-vel kötött szerződést. A tervezési és programozási munkálatok előrehaladtával
az év végén elkezdődhetett az új oldal feltöltése. A tesztelési időszakot követően az oldal
2006. elején vált elérhetővé.

2.3.4.

Az Etikai Kódex és az Etikai Kollégium (készítette: Pál Tibor)

A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma, a 2004-es átalakulás óta változatlan,
bizonyos mértékben hiányos létszámkerettel működik. A korábbi megállapodásnak
megfelelően, az Elnökség felkérte a tagszervezeteket, hogy 2–2 főt delegáljanak a
Kollégiumba, hogy az a tevékenységét zavartalanul elláthassa. A Kollégium tagjainak száma
azonban az idei évben is mindössze 8 fő volt.
A testületben folyó munkát az iroda képviselője mellett jogi szakértők is segítették.
Az Etikai Kollégium 2005-ös tevékenysége a Szociális munka Etikai Kódexe
felülvizsgálatának munkájában csúcsosodott ki. Ez a tevékenység, az előkészületi és a
lebonyolítási munkákkal, mind volumenében, mind a ráfordított idő tekintetében igen komoly
terhelést jelentett a tagság és a segítő hátteret nyújtó iroda számára is. Az előző évben
szervezett kilenc szakmai fórumon, a meghirdetett helyekről összegyűjtött javaslatok és a
Szociális Munkások Nemzetközi Egyesülete Etikai Kódexének feldolgozásával a Kollégium

11

Éves beszámoló 2005
Elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése 2006. április 28-án
elkészítette javaslatát a Kódexmódosító Konferenciára (2005. február 14.) A konferencián
résztvevők létszáma meghaladta az 50 főt, a moderálást Benedek László vállalta el.
A konferencián elfogadott módosítási javaslatokat tartalmazó Kódex-tervezetet a Szociális
Szakmai Szövetség Elnöksége megtárgyalta és ajánlásokkal ellátva a Küldöttgyűlés elé
terjesztette. A 3Sz 2005. április 29-én megtartott Küldöttgyűlése az átdolgozott Szociális
Munka Etikai Kódexét elfogadta.
A küldöttgyűlés által meghatározott feladatokat a Kollégium elvégezte és az új Kódex 2005.
novemberétől kiadvány formájában hozzáférhető.
Az Etikai Kollégium a 2005-ös évben kilenc alkalommal ülésezett, az ülések tartalmát
alapvetően a következő feladatot tették ki:
 A korábban már említett – a Kódex felülvizsgálatából adódó – feladatok
 Az év során tizenhárom alkalommal fordultak panasszal az Etikai Kollégiumhoz, az
ügyeket - egy kivétellel – a Kollégium lezárta. Az tárgyalt és kivizsgált etikai ügyek jelentős
része munkaügyi illetve részben munkaügyi kérdés. Ebben a tekintetben is nagy segítséget
jelent a Kollégium számára az állandó jogi szakértő tevékenysége.
 Megkezdődött az Etikai Kollégium ügyrendjének átalakítása, a Kollégium által
megtárgyalt változatot az Elnökség is megvitatta, kiegészítette. Az ügyrend 2006-ban kerül
véglegesítésre.
 Az év végén a Kollégium (a 3Sz-en keresztül) sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központjához. A sikeres akkreditáció
eredményeként a Kollégium a 2006-os évben egy alkalommal továbbképzési programot tart
„A szociális munka etikai dilemmái” címmel. (A program engedélyszáma: K-05-019/2005; a
megítélt továbbképzési pontérték: 5 pont).

2.3.5.

Szakmai konferenciák, szakmai rendezvények

„Tervek és cselekvések a társadalmi kirekesztés ellen – szektorok és ágazatok
együttműködési lehetőségei a megvalósításban”
A konferenciát az Európai Bizottság támogatásával futó „Awareness raising and mobilizing
for a more effective fight against poverty” (Tudatosságnövelés és mozgósítás egy
hatékonyabb szegénység elleni küzdelem érdekében) c. projektje keretében 2005. március 4én rendezte meg a 3Sz Budapesten a Gerand Hotel Venturaban. A konferencia résztvevőit a
Magyar Szegénységellenes Hálózat és a Szociális Szakmai Szövetség tagjai, a szociális
ágazatot irányító minisztériumban, állami és önkormányzati szociális intézményekben,
valamint civil szervezeteknél dolgozó szakemberek, európai parlamenti képviselők alkották.
A résztvevők létszáma kb. 100 fő volt.
„Tájékoztató az Európai Unió Társadalmi Összetartozás Stratégiájáról és a Társadalmi
Összetartozásról Szóló Nemzeti Cselekvési Tervről (NCST)” címmel tartott előadást Vajda
Györgyi, tanácsos, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
képviseletében.
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„Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat, valamint a II. Nemzeti
Fejlesztési Terv regionális tervezése” címmel Márkus Ágnes, regionális szakreferens,
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet képviseletében beszélt a tervezés szempontjának –
a szegénység elleni küzdelemben történő – megjelenésének fontosságáról, az NCST és a
Nemzeti Fejlesztési Terv kapcsolódási pontjairól.
„Foglalkoztatással a szegénység csökkentéséért – együttműködési lehetőségek a szociális és a
foglalkoztatási intézmények között” címmel Garzó Lilla, helyettes államtitkár,
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium képviseletében az NCST-ben
megfogalmazott foglalkoztatási célkitűzések megvalósítási lehetőségeiről, az ágazati
együttműködések fontosságáról tartott előadást.
„Az OFA szerepe a szociális gazdaság fejlesztésében” címmel Lehel Andrásné, Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány munkatársa ismertette a foglalkoztatás növelésében, a
társadalmi kirekesztés csökkentésében nyugat Európában egyre jelentősebb eszközzé váló
szociális gazdaság lehetséges szerepeit az NCST megvalósításában.
A bevezető előadásokat követően a foglalkoztatási és szociális intézmények együttműködésén
lapuló projektek ismertetői hangzottak el. Ezek:
·
„A pest megyei integrált roma foglalkoztatási program eredményei és tapasztalatai” Lengyel János, igazgató, Pest Megyei Munkaügyi Központ
·
„A Magyar Vöröskereszt foglalkoztatási projektje” – Balogh Istvánné, Örkényi
Családsegítő Központ; Zsigmond Árpád, intézményvezető, CKÖ, Örkény; Kuti Zsolt, MVK
·
A Roma Polgárjogi Alapítvány és az ELTE Jogklinika közös foglalkoztatási projektje
– Horváth Aladár, elnök, RPA; Gazsi Adrienn, munkatárs, ELTE Jogklinika
·
A Csepeli Családsegítő Szolgálat és a Fővárosi Munkaügyi Központ Csepeli
Kirendeltségének „Teaház” programja – Bercsák Nóra, szociális munkás, Csepeli CSSK;
Borbély Tibor Bors, munkavállalási tanácsadó – tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási
Hivatal
A konferencia második felében döntéshozók (az ICSSZEM és helyi önkormányzatok
képviselői, Európai Parlamenti képviselők), szociális és foglalkoztatási intézmények, civil
szervezetek képviselői, valamint maguk az érintettek járták körül három munkacsoportban,
hogy az NCST-ben megfogalmazottakkal összhangban kinek, mi a feladata a szegénység
csökkentése terén.
A konferenciához kapcsolódóan a 3Sz sajtóanyagot juttatott el a média képviselőinek, ill.
meghívást kaptak a konferenciára. A konferencia ideje alatt Ferge Zsuzsa, a Szociális
Szakmai Szövetség elnöke adott interjút több TV csatornának.
Értékelés: a konferencia iránt élénk volt az érdeklődés, a programban sikerült összekapcsolni
az Európai Stratégiát, a hozzá kapcsolódó hazai tervezést, valamint sikerült bemutatni a
megvalósítást illusztráló „jó gyakorlatokat”.
Szociális Munka Napja
Immár hagyományosan az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztériummal közösen szervezte meg a 3Sz a Szociális Munka Napi konferenciát 2005.
november 11-én. A rendezvény keretében adta át Göncz Kinga miniszter asszony a szociális
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szakmai elismeréseket. A 3Sz javaslatára Gaál Ibolya Hilscher Rezső életműdíjban, a Csepeli
Családsegítő Szolgálat miniszteri elismerésben részesült.
Az
ünnepséget
követő
konferencián
előadást
tartott:
„Mit
kezdjünk
a
gyermekszegénységgel?” címmel Tausz Katalin, „Társadalmi tervezés, szociális
ellátórendszer a régiókban” címmel Herpainé Márkus Ágnes és „Bologna felé…útközben”
címmel Budai István.
Konferencia a 3Sz megalakulásának 10. évfordulója alkalmából
A 3Sz megalakulásának 10. évfordulója alkalmából konferenciát szervezett 2006. november
4-5-én Seregélyesen. A konferenciára az Iroda igyekezett meghívni mindenkit, aki a
megalakulás során, illetve azt követően a 3Sz munkacsoportjainak, vezető testületeinek
munkájában, projektjeinek megvalósításában részt vett. Mellettük – természetesen –
meghívást kaptak mindazon szervezetek, testületek képviselői, akik anyagi támogatásukkal
segítették a 3Sz működését.
A konferencia megnyitásaként Ferge Zsuzsa köszöntötte a résztvevőket, ezt követően
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök beszélt az állam szerepéről a szociálpolitika formálásban és
megvalósításban. Az előadásokat panelbeszélgetés követte Ferge Zsuzsa, Gombár Csaba,
Vass Péter és Vértes András részvételével. A beszélgetést Mészáros Tamás újságíró vezette,
témája pedig a gazdaságpolitikai és szociálpolitikai célok, eszközök összehangolása vagy
összehangolhatatlansága; valamint az állam szerepe a célok közötti prioritási sorrend
felállításában és a célok megvalósításában volt.
A következő blokkban két témáról tartott előadást 2-2 előadó: „Szegénység és szociális
szolgáltatásokhoz való hozzáférés” címmel Tausz Katalin és Darvas Ágnes; valamint
„Szociális munkások helyzete ma” címmel Bass László és Márton Izabella.
A napot öt témában indított munkacsoportok zárták, ezek:
· A szociálpolitikusok helye, szerepe ma?
· A szociális képzés helyzete
· Mit tud ma kezdeni a szociális munka a szegénységgel?
· A civilek helye, szerepe a szociálpolitikában
· Minőségfejlesztés a szociális munkában
A második napot Farkas Attila kabinetfőnök előadása indította, őt Hegyesi Gábor követte, aki
a szociális szakma és a szakma védelmének, szerepének alakulásáról beszélt összegezve az
Unió tagországainak példáit.
A konferenciát a 3Sz feladatairól, céljairól szóló kerekasztal beszélgetés zárta, amelyben
Ferge Zsuzsa, Tausz Katalin, Budai István, Domszky András, Szabó János és Vass Péter
vettek részt.
A konferencia kiegészítő rendezvényeiként a résztvevők a 3Sz (elsősorban a Háló és a
Szockafék) történetéből kiragadott dokumentumokat, fényképeket tekinthették meg egy
szerény kiállítás keretében. A vacsorát követően az önként jelentkezők a könnyed 3Szismertségi vetélkedőn vehettek részt.
A konferencia résztvevőitől érkezett visszajelzések pozitívak voltak, azt mutatták, hogy
sikerült ötvözni és egyensúlyt teremteni a szakmai konferencia és a szervezeti
„megemlékezés”, önmagunk ünneplése között.
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A konferenciáról Molnár Róbert önkéntes munkájának köszönhetően filmfelvétel készült,
amely – a szükséges átalakítást követően – a 3Sz honlapján elérhető lesz. A teljes filmanyag
felhasználásával kb. 20 perces bemutató készül, amely a jövőben a szervezetről szóló
ismertetők kiegészítőjeként funkcionálhat majd (s mint ilyen a forrásszervezés és egyéb
tevékenységes során alkalmazható eszköz lesz).
SzocKafé
Összefoglaló táblázat
Időpont

Cím

2005. január 18.

A segélyezés kérdései

2005. február
17.
2005. március 9.

A szegénység térbeli
elhelyezkedése
A II. Nemzeti Fejlesztési
Terv kidolgozása
Szakmai érdektelenségünk
csapdái

2005. április 12.

2005. június 7.

2005. október
27.
2005. december
2.

Vitaindító
Ferge Zsuzsa
Szalai Júlia
Koszorú Lajos
Márkus Ágnes
Sziklai István
Aczél Ágnes,
Galambos Pál,
Révész Magda,
Tánczos Éva
Bíró Endre
Kinyik Margit

Az állami és a nonprofit
szervezetek
együttműködéséről
Fű, Fa, Virág? Beszélgetés Komár Mária
a szociális képzettségek
Szabó Lajos
gyakorlati alkalmazásáról
Szociális Szakmák
Hegyesi Gábor
Európában – trendek,
tévutak, tendenciák

Moderátor
Bujdosó
Judit
Bujdosó
Judit
Bujdosó
Judit
Bujdosó
Judit

Résztvevők
száma
59
12
12
31

Márton Iza

9

Bujdosó
Judit

21

Bujdosó
Judit

13

Az elmúlt év során hét rendezvényre került sor, melyek alkalmával a résztvevőktől további a
témajavaslatokat gyűjtöttek a szervezők. Ennek köszönhetően az idei évben több rendezvény
hallgatósági javaslat alapján jött létre.
A jelenléti íven gyűjtjük a résztvevők e-mail címét, így már több mint száz címet tartalmazó
levélben tudjuk elküldeni a meghívót, emellett a rendezvényt plakátokon is hirdetjük.
A SzocKafé helyszíne minden esetben a Liliom utcai nagyterem volt, melynek nagy előnye,
hogy a résztvevőknek módjuk van a rendezvény utáni kötetlen beszélgetésre.
A beszélgetésekről a Háló minden alkalommal rövid összefoglalót közölt.
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3.

Szakmai munkák, szakmai vélemények

3.1.
folyamatában

Részvétel a szociális területet érintő jogszabályalkotás

3.1.1. Előkészítés, szervezeti álláspont kialakítása
A 3Sz érdekképviseleti vagy lobby tevékenységét továbbra is jobban jellemzi a reaktivitás,
mint a pro-aktivitás. A szervezet jellemzően már előkészített jogszabály- vagy stratégia
tervezetekkel kapcsolatban fogalmazta meg észrevételeit, álláspontját. Természetesen ennek
okai a rendelkezésre álló szervezeti kapacitások és a bejáratott gyakorlat hiánya mellett
nagyban a jogalkotás szokásos eljárásrendjében, a különböző döntéshozó szervek
működésmódjában keresendő.
Mindazonáltal történtek kísérletek arra, hogy a jelenlegi helyzet felmérése, kritikák és
javaslatok megfogalmazása mentén a 3Sz javaslatot tegyen majd az érintett minisztérium felé
a jelenlegi szabályozás megváltoztatására. Ide illeszkedő példaként említendő meg a – Szabó
Lajos által kidolgozott – „Megjegyzések a szociális képzések rendszere és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottakra vonatkozó képesítési
előírások kapcsán” vitaanyag, amely egy majdani szervezeti álláspont kidolgozásának alapját
képezheti.
A 3Sz érdekképviseleti tevékenységének fókuszában 2005-ben az alábbi témák álltak:
a szociális törvény módosítása
az 1/2000. SzCsM rendelet és különböző mellékleteinek módosítása
a 2006-os évre szóló költségvetési törvény elfogadása
a családtámogatási rendszer átalakítása
az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció véleményezése
a II. Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozása
az Országos Szociálpolitikai Tanácsok rendszerének felépítése
3.1.2. Az érdekérvényesítés csatornái
Állásfoglalások
A szervezeti álláspont kifejezése, megjelenítése és a döntéshozók befolyásolása érdekében a
3Sz az alábbi címekkel fogalmazott meg állásfoglalásokat 2005-ben:
- A Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalása „a helyi önkormányzatok mozgásterének,
döntési szabadságának bővítése érdekében szükséges intézkedésekről” c. kormányelőterjesztéssel kapcsolatban;
- A Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalása a 2006-os költségvetés tervezetével
kapcsolatban;
- A szegénység ügye ne legyen a politika áldozata - a Szociális Szakmai Szövetség
állásfoglalása
Az állásfoglalásokat az érintett döntéshozók mellett – egy kivételével – a sajtó képviselői is
megkapták.
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Részvétel az érdekegyeztetés és konzultáció fórumainak munkájában
A 3Sz képviselői 2005-ben is rendszeresen részt vettek számos – a kormányzat által életre
hívott érdekegyeztető és konzultációs fórum munkájában. Ezek:
-

Szociális Tanács és Országos Szociálpolitikai Tanács
Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (a 3Sz-t képviseli: Vass Péter)
Országos Bűnmegelőzési Bizottság (a 3Sz-t képviseli: Szabó János)
Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság (a 3Sz-t képviseli: Márton Izabella)

A Tárcaközi Bizottság létrehozásáról az 2321/2003. (XII. 13.) Kormányhatározat
rendelkezett, alakuló ülését 2004. február 10-én tartotta meg, fő feladata a Társadalmi
Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv elkészítésének koordinálása, illetve
megvalósításának monitorozása. A Bizottságban a 3Sz képviselője állandó meghívottként
(egyetlen civil szervezeti képviselőként) vesz részt.
A Bizottság összesen egyszer ülésezett az év során (2005. február 1-jén), amikor az alábbi
napirendi pontokat tárgyalták meg a résztvevők:
·
Tájékoztató a Társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési tervhez (NCST)
kapcsolódó aktuális uniós történésekről és a 2005. I. félévi feladatokról
·
Beszámoló a társadalmi kirekesztés uniós együttműködéséhez kapcsolódó szakmai
tevékenységekről (Magyar Szegénység Ellenes Hálózat megalakítása)
·
Az NCST monitorozási folyamata, beszámoló az előzetes monitorozási
tapasztalatokról és a monitorozás módszerének véglegesítése
·
A 2005. évi intézkedési terv szempontrendszerének véglegesítése
·
Egyéb kérdések – SZOLID munkacsoport működtetése és programja
A Bizottság üléseiről készült hivatalos emlékeztetők elérhetőek az ICSSZEM honlapján a:
http://www.icsszem.hu/main.php?folderID=1386 linken.
Informális együttműködések, partnerségek
Az érdekképviselet, érdekérvényesítés hatékonyságát, erejét növeli a más – elsősorban civil –
szervezetekkel történő összefogás. A 3Sz esetében a legfontosabb együttműködések a Magyar
Szegénységellenes Hálózat és rajta keresztül az Európai Szegénységellenes Hálózat, valamint
a Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért csoport munkájában való részvétel.
(Ezekről lásd. bővebben később)

3.1.3. Készülő jogszabályok szakmai nyilvánossága, ennek szervezése, értékelése
A szociális területet érintő jogszabályalkotás folyamatában sajnálatos módon mindezidáig
nem vált bevett módszerré az ún. „fehér” vagy „zöld” könyvek módszere. A készülő
jogszabályok szakmai és társadalmi nyilvánossága igen csekély.
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Szervezetünk 2005-ben is törekedett arra, hogy a jogszabály tervezeteket, stratégiákat,
valamint az ezeket megalapozó helyzetelemzéseket honlapunkon elérhetővé tegyük.

3.2. Jogszabályok alkalmazásának monitorozása, az állam kontrollja
Az állami tevékenység monitorozása terén tényleges szervezeti tevékenységünk 2005-ben
nem volt.

4. A szociális civil szféra erősítése
4.1. Részvétel hálózatokban, partnerségekben
A Magyar Szegénységellenes Hálózat
A 3Sz a megalakulás óta fő szervezője a Hálózatnak, amelynek fő tevékenységei 2005-ben az
alábbiak voltak:
2005. január-május – a Szegénységben Élők Negyedik Európai Találkozója magyar
résztvevőinek felkészítését és kiválasztását célzó programsorozat megszervezése
2005. március – a Hálózat munkacsoportjainak létrehozását segítő konferencia megszervezése
az EAPN képviselőinek részvételével
2005. március – A Magyar Szegénységellenes Hálózat állásfoglalása a jóléti rendszer további
rombolása ellen
2005. május – A Magyar Szegénységellenes Hálózat nyílt levele a koldulás tiltásáról hozott
önkormányzati rendeletek ellen
2005. május – A Magyar Szegénységellenes Hálózat nyílt levele a „100 lépés” programjával
kapcsolatban
2005. június – 6 tagú (4 szegénységben élő ember, 1 fő nemzeti koordinátor, 1 facilitátor)
magyar delegáció részvétele a Szegénységben Élők Negyedik Európai Találkozóján
2005. június – sajtótájékoztató a Szegénységben Élők Negyedik Európai Találkozójáról
2005. július – szegénységben élők részvételével szeminárium Csepelen az NCST-ről
2005. augusztus – a Hálózat egy hetes részvétele a Sziget Fesztivál Civil falujában
2005. augusztus-szeptember – a Szegénységben Élők Első Találkozóját előkészítő regionális
találkozók megszervezése
2005. október 15. – a Szegénységben Élők Első Találkozója megszervezése Budapesten
2005. októbertől – a Hálózat képviselettel rendelkezik a frissen megalakult Országos
Szociálpolitikai Tanácsban
2005. november – szegénységben élők részvételével szeminárium Székesfehérváron az
NCST-ről
2005. november – Nyílt levél a Magyar Köztársaság országgyűlési képviselői számára
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Részvétel a Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért (CNNy) összefogásban
A CNNy az év során kisebb-nagyobb rendszerességgel ülésezett, ám a tagok közötti kapcsolat
és információáramlás elsődleges csatornája az e-mailes levelező lista volt. A CNNy 2005-ben
két – az NFT tervezésének nyitottságát és átláthatóságát – értékelő jelentést hozott
nyilvánosságra. A csoport tevékenységéről lásd bővebben: www.cnny.hu
CIPP program – www.cipp.hu
2002-től kezdődően a 3Sz részt vesz a Soros Alapítvány kezdeményezésére létrejött CIPP
(civil-információ-pályázat-partnerkeresés) hálózat tevékenységében. A Soros Alapítvánnyal
kötött támogatási szerződés 2004. szeptember 30-i dátummal lejárt.
A honlap fennmaradása, a sikeres együttműködések létrehozatala és fenntartása
szempontjából fontos szervezetek közötti további együttműködés, ennek érdekében a részt
vevő szervezetek (így a 3Sz is) a projekt lejárta után is önkéntes munkában frissítik a CIPP
honlap tartalmát és keresik a további finanszírozás lehetőségeit.

4. 2. Helyi párbeszéd program az állami és civil szektor képviselői számára a szociális
szférában az érintett hátrányos helyzetű csoportok bevonásával Budapest IX. kerületében
A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával futó projekt keretében 2005 októberétől
kezdődően a 3Sz beszélgetéseket szervez a helyi (ferencvárosi) szociális problémákra
fókuszálva.
A projekt elsődleges célja, hogy a IX. kerületben a szociális szolgáltatás területén működő
civil szervezetek, a szociális szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek, valamint a helyi
önkormányzat közötti együttműködés révén olyan helyi civil érdekérvényesítő program
valósuljon meg, amely erősíti a helyi ügyekben való részvételt és a helyi ügyek
befolyásolására való képesség megerősítését az érintettek bevonásával.
A projekt első szakaszában a már meglévő helyi- és szakmai kapcsolatokból kiindulva
megtörtént a IX. kerületben a szociális szolgáltatás területén működő civil és állami
szervezetek feltérképezése, beleértve azokat is, amelyeknek a székhelye nem ebben a
kerületben van, de tevékenységüket itt (is) kifejtik.
A rendezvényről postai levélben és e-mailben kaptak értesítést a célcsoport tagjai, emellett a
meghívó megjelent a 3sz honlapján és az önkormányzati weboldalon is.
A beszélgetések témája a helyi döntéshozó szervek aktuális döntéseit figyelembe véve a civil
szervezetek javaslatai alapján kerültek meghatározásra. A program keretében 2005-ben három
beszélgetésre került sor.
Időpont

Moderátor

2005.
október Darvas Ágnes
25.
2005. november Darvas Ágnes
16.

Téma
Előkészítő megbeszélés

Résztvevők
száma
13

Gyermekvédelmi kérdések és válaszok 7
a Ferencvárosban
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2005. december Darvas Ágnes
14.

A
hajléktalanság
Ferencvárosban

problémái

a 8

A novemberi beszélgetésen a helyi önkormányzat gyermekvédelmi koncepciójának
megvitatására került sor, melyhez az írásos anyagot az önkormányzat a beszélgetést
megelőzően a rendelkezésünkre bocsátotta. Ezen alkalommal többségében gyermekvédelmi
szervezetek képviselői voltak jelen.
A decemberi alkalommal – a téma aktualitását a Dzsumbujban zajló események adták.
A kerekasztal beszélgetések hasznos alkalmat szolgáltatnak arra, hogy az egyes témákban
különböző szempontból érintett felek „semleges” területen vitassák meg az őket érintő
szakmai kérdéseket.
4.3. Civil-szakmai részvétel a Társadalmi Összetartozásról Szóló Nemzeti Cselekvési Terv és
egyéb stratégiák, programok kidolgozásában
4.3.1. Tudatosságnövelés és mobilizálás a hatékonyabb szegénység elleni küzdelem
érdekében
A 3Sz fenti címmel beadott pályázatát az Európai Bizottság támogatja. A projekt 2004.
decemberében indult és 2006. májusában zárul majd. A megvalósításban a 3Sz partnerei: az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, a Csepeli Családsegítő
Szolgálat és a Szociális Innovációs Társulás. A program célja a Társadalmi Összetartozásról
szóló Nemzeti Cselekvési Tervvel, illetve az EU Társadalmi Összetartozás Stratégiájával
kapcsolatos információk terjesztése, valamint két al-projekt keretében a helyi szereplők
közötti kapcsolatteremtés és szegénység elleni tevékenységük összehangolása.
A projekt keretében a 3Sz a 2005-ös év során összesen 5 szemináriumot és egy konferenciát
szervezett. Valamennyi rendezvény résztvevőit szociális szakemberek, valamint
szegénységben élő emberek alkották.
A projekt keretében készült el a „Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért
2004-2006 Összefoglalás” c. 16 oldalas kiadvány, amely tartalmaz egy rövid tájékoztatót arról
az Uniós keretről, amelybe az NCST elkészítése illeszkedik, valamint az NCST
összefoglalóját. Az eredeti rövidített szöveget az ICSSZEM munkatársa készítette el,
amelynek átdolgozásában számos szakember és szegénységben élő ember vett részt annak
érdekében, hogy a végeredmény egy minél érthetőbb és átláthatóbb végső szöveg legyen.
A kiadvány 1500 példányban jelent meg és a 3Sz tagszervezetei, valamint Magyar
Szegénységellenes Hálózat segítségével az ország egész területén sor kerül a terjesztésére.
Szintén a projektnek köszönhetően álltak a szervezet rendelkezésére azok a források, amelyek
a 3Sz új honlapjának kialakításához voltak szükségesek.
5. Nemzetközi tevékenység
A Szociális Szakmai Szövetség nemzetközi kapcsolatainak, valamint a saját szakembereinek
köszönhetően naprakész információkkal rendelkezik a szociális területet érintő Uniós
dokumentumok, kezdeményezések terén. Feladatunknak tekintjük a hozzánk beérkező
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információk továbbítását, valamint a magyarországi szociális civil szervezetek támogatását a
nemzetközi hálózatokban való részvételben, a hálózatok munkájába való bekapcsolódásban.

5.1. Nemzetközi Szociális Jóléti Tanács (ICSW)
Az ICSW-vel való kapcsolat továbbra sem túl intenzív annak ellenére, hogy a 3Sz titkára
2005. júniusában részt vett a szervezet európai regionális konferenciáján.
5.2. Európai Szegénység-ellenes Hálózat (EAPN)
A 3Sz az EAPN tevékenységeiben a Magyar Szegénységellenes Hálózat tagjaként vesz részt.
Az EAPN 2005-ös tevékenységeiről lásd majd a Magyar Szegénységellenes Hálózat
beszámolóját.
Budapest, 2006.

A 3Sz Elnöksége

21

