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Bevezető
2006. sok szempontból a változások, tervezések éve volt – számos – nagy jelentőségű
változás történt a Szociális Szakmai Szövetség környezetében, illetve fontos belső, szervezeti
változások előkészítése kezdődött meg. Ezen belső változások kiteljesedésének éve 2007.
lesz.
Az évet meghatározó külső történésként elsősorban a tavaszi parlamenti választásokat követő
államigazgatási átszervezéseket, az integrált Szociális és Munkaügyi Minisztérium
létrehozását, illetve ennek kapcsán a miniszter személyének megváltozását kell
megemlítenünk. Az igazgatási és személyi változások mind a formális, mind pedig az
informális kapcsolatokban (egyeztetési fórumok stb.) fennakadásokat, elbizonytalanodást
hoztak. Sajnálatos módon szembesülnünk kellett azzal, hogy a korábbi miniszterrel kialakított
közvetlen és rendszeres párbeszéd és információáramlás teljes mértékben a személyhez, és
nem a pozícióhoz kapcsolódott. A minisztérium és a 3Sz közötti rendszeres egyeztetés formái
és módja maga is egyeztetés alatt áll. Mindeközben szociális területen olyan nagy horderejű
változások és kezdeményezések indultak el, mint például a szociális törvény módosítása
kapcsán a szociális segélyezés jogosultsági rendszerének megváltoztatása, az 1/2000-es
miniszteri rendelet újabb variációinak életbe lépése, vagy a szociális szolgáltatások
standardizációjának előkészítése.
A szakma közös fellépésének is szerepe volt 2004-ben az önálló Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium létrehozásában. A 2006-os átalakítások nyomán a
„szociális minisztérium” egybeolvadt a foglalkoztatási terület irányításával. A két terület
összekapcsolása nyomán az év végére megtörtént a jelentősebb ágazati intézmények
újraszervezésének előkészítése – így tudhatóan létrejön a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal,
valamint a korábbi Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet bázisán a Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézet. Az ágazat szolgáltató intézményrendszerének integrációja több szakmai
és politikai fórum keretein belül, egyelőre a nyilvánosság mellőzésével indult meg.
Az év során zajló legfontosabb stratégiai jelentőségű folyamat a II. Nemzeti Fejlesztési Terv
és operatív programjainak tervezése és egyeztetése volt. A tervezés során dőlt el, hogy milyen
célokra, milyen tevékenységekre és milyen szereplők igényelhetnek majd forrásokat a
következő, 2007-2013-as támogatási periódusban.
A 3Sz valamennyi itt említett – és még ezen kívül számos egyéb – témában igyekezett a
szociális szolgáltatók, szociális szakemberek és szociális civil szervezetek érdekeit
megjeleníteni és képviselni. Az érdekképviselet eredményessége természetesen függ az
érdeket érvényesítő szervezet felkészültségén, szervezettségén, valamint a döntéshozók
fogadó készségén, a partnerség elvének tiszteletben tartásán. A 2006-os évet zárva meg kell,
hogy állapítsuk, hogy mindkét területen fejlesztésre, fejlődésre van szükség ahhoz, hogy a 3Sz
hatékonyabban tudja betölteni legfontosabb funkcióit.
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I. ÉRDEKKÉPVISELET
1.1. A szakmai érdekképviselet, szakmai háttérmunka, szervezeti vélemény kidolgozása,
egyeztetése
A 3Sz a korábbi évekhez hasonlóan 2006-ban is igyekezett aktív szerepet vállalni a szociális
területet érintő szabályozás módosításainak kezdeményezésében, a tervezett módosítások
véleményezésében, a végrehajtás körül problémák feltárásában, jelzésében. A szakmai
érdekképviseleti tevékenység bázisát alapvetően a tagszervezetek, a munkacsoportok,
valamint felkért külső szakértők tevékenysége alapján az elnökség munkája biztosította. Meg
kell állapítanunk, hogy az év során a szükségesnél kevesebb esetben tudott a 3Sz egységes
szervezeti álláspontot kialakítani és azt képviselni valamilyen aktuális kérdésben. A 3Sz
tevékenységének fókuszába került témák így is meglehetősen bő listát alkotnak – ezeket csak
érintőlegesen említjük meg ebben az alfejezetben, hiszen a témákra külön-külön a
későbbiekben még visszatérünk.
Az év témái:
- Standardok a szociális munkában
A témában az NCSSZI 2006-ban indított projektjének keretében 38 munkacsoport kezdte
meg a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások szakmai standardjainak,
iránymutatásainak kidolgozását. Tekintettel arra, hogy ilyen jellegű felkérést sem a 3Sz,
sem más szakmai szervezet nem kapott, a munkába a 3Sz szervezeti szinten nem
kapcsolódott be, ugyanakkor abban számos – a szervezethez kötődő – szakember vett/vesz
részt. A munkaanyagok az év végéig nem kerültek nyilvánosságra.
- A foglalkoztatási és a szociális intézményrendszer összehangolása
A foglalkoztatási és a szociális intézményrendszer összehangolása/integrációja
előkészítésén különböző munkacsoportok kezdtek el dolgozni az év során, így az
Államreform Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Munkacsoportja, a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium berkein belül
működő munkacsoportok. Miközben bizonyos stratégiai dokumentumok – pl. a II.
Nemzeti Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja explicite tartalmazza
a két intézményrendszer integrációját, mint megvalósítandó feladatot, a hogyanról az év
során meglehetősen keveset lehetett hallani. A 3Sz lépéseket tett annak érdekében, hogy a
fenti munkacsoportokkal felvegye a kapcsolatot, illetve, hogy lehetőséget biztosítson az
információáramlás, egyezetés megindítására. Ezen kezdeményezések nem voltak
eredménytelenek, de egyelőre jelentőségüket nehéz lenne értékelni.
- A szociális törvény módosítása
Az év során sor került a szociális törvény módosítására, majd rövid időn belül a módosítás
bizonyos elemeinek újabb korrekciójára. A módosításoknak köszönhetően – többek között
– bevezetésre került a családi segélyezés. A törvény kapcsán 3Sz a Magyar
Szegénységellenes Hálózattal közös állásfoglalást fogalmazott meg, amelyben hiányolta a
változtatások mögött, illetve előtt álló elfogadott és világos elveket és társadalmi célokat.
Az állásfoglalás problematikusnak tartotta a segélyre fordított költségek csökkentésének
tervét, illetve azon elképzelést, amely szerint védelembe vett gyerekek esetében a
rendszeres szociális segély bizonyos részét természetbeni juttatásként is lehessen adni a
családnak.
- A többcélú kistérségi társulások feladatellátása
A téma felvetése a 3Sz kezdeményezése, a kérdésről a 3Sz szakértői tanulmányt, illetve
ennek alapján állásfoglalást készített – erről lásd bővebben később.
- A szociális képzés és a terep igényeinek összehangolása
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A téma felvetése a 3Sz kezdeményezése – a kérdés kapcsán a 3Sz-en belül ad hoc
munkacsoport alakult Szabó Lajos vezetésével – erről lásd bővebben később.
Az egészségügyi reform
Az egészségügyi reform 2006-ban nyilvánosságra került elemeivel kapcsolatban a 3Sz
szervezeti álláspontot nem alakított ki. Ugyanakkor a témát érintette például a korábban
már tárgyalt, a Magyar Szegénységellenes Hálózattal közös állásfoglalásában.
A gyerekszegénység elleni nemzeti program (majd „Legyen jobb a gyerekeknek nemzeti
program”)
A program kidolgozásában a 3Sz-hez kötődő szakemberek nagy számban vettek részt, a
3Sz szervezetként azonban inkább a program ismertségének növelésében, az aktuális
tervezetek nyilvánosságának biztosításában játszott szerepet.
Az 1/2000-es rendelet módosítása
Az év során ismételten sor került az 1/2000-es ESZCSM rendelet módosítására. Sajnálatos
módon a 3Sz a korábbiakhoz hasonlóan nem igazán tudott egységes szervezeti álláspontot
kialakítani a tervezet kapcsán. E mellett a minisztérium részéről felkérés érkezett arra,
hogy a 3Sz vállalja a tervezet széles körű szakmai és társadalmi egyeztetésének
megszervezését. A 3Sz a szűk időkeretre való tekintettel a felkérést nem vállalta,
ugyanakkor kezdeményezte a rendelet további felülvizsgálatát oly módon, hogy arra a
szükséges időtartam rendelkezésre álljon, s az a szakma lehető legszélesebb bevonása
mellett történjen meg. A javaslat kapcsán a minisztérium fogadókészséget mutatott,
ugyanakkor a tavaszi parlamenti választások a folyamat megakadását hozták.
A 2007. évi költségvetésről szóló törvény
A törvény tervezete kapcsán a 3Sz egységes szervezeti álláspontot nem alakított ki,
ugyanakkor kezdeményezte a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél egy közös
kutatás megvalósítását, amely a költségvetési törvény, valamint a szociális törvény
módosításának a szociális szolgáltatások alakulására gyakorolt hatását vizsgálná. Az
együttműködés előkészítése az év során nem zárult le.
A II. Nemzeti Fejlesztési Terv és operatív programjainak tervezése
Az Operatív Programok tervezése és véleményezése során a 3Sz tevékenységének
fókuszában elsősorban a TAMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) állt. A 3Sz
önállóan, illetve kiterjedt civil összefogás keretében is eljuttatta véleményét a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség számára az operatív programmal kapcsolatban.
A Szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés
A Jelentés az Európai Unió tagállamai közötti együttműködés, az ún. nyitott koordináció
keretében készült el, s három fő témakört foglal össze – ezek: a szegénység és társadalmi
kirekesztés elleni küzdelem, a nyugdíjrendszerek, valamint az egészségügy és a tartós
ápolás. A 3Sz a tervezettel kapcsolatos véleményét az SZMM felé megküldte.

1.2. A szociális területet érintő érdekképviselet

1.2.1. Részvétel a formális struktúrán belüli egyeztetésben
Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács
A Tanácsban a 3Sz-t képviseli: Vass Péter, alelnök
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Társadalmi Kirekesztés Elleni Tárcaközi Bizottság
A Bizottságban a 3Sz-t képviseli: Márton Izabella, ügyvezető igazgató
A Tárcaközi Bizottság létrehozásáról a 2321/2003. (XII. 13.) Kormányhatározat rendelkezett,
alakuló ülését 2004. február 10-én tartotta meg. A 2006-os parlamenti választásokat, valamint
a minisztériumok átszervezését követően sor került a Bizottsági delegálások felülvizsgálatára,
illetve megerősítésére. A Bizottság 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 fő feladatai a 2006-os évben: az I. Társadalmi Összetartozásról Szóló Nemzeti
Cselekvési Terv (NCST) végrehajtásának kormányzati monitorozása, valamint a II. NCST
kidolgozása, amely – az ún. streamlining folyamatnak köszönhetően – immáron az ún.
Szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló nemzeti stratégiai jelentés egyik
alfejezete (a nyugdíjrendszer, valamint az egészségügy és tartós ápolás mellett). A Bizottság
az év során összesen három alkalommal ülésezett, és az alábbi témákat tárgyalta:
2006. január 11-én:
- Tájékoztató a Társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési tervhez (NCST)
kapcsolódó 2005. évi fejleményekről, hazai és uniós viszonylatban
- A METOD módszertani munkacsoport működése
- A nyugdíjrendszerekkel kapcsolatos nyitott koordinációs együttműködés
- A szociális védelem területén működő nyitott koordinációs együttműködés
egyszerűsítési folyamata, valamint az egészségügy és tartós ápolás területén folyó
munka
- A gyermekszegénység elleni küzdelem, mint kiemelt hazai és uniós cél
- A 2006-ban várható feladatok, kiemelt tekintettel az NCST monitorozására, valamint a
2006-2008. évekre vonatkozó nemzeti cselekvési terv előkészítésére
- Információ a II. NFT tervezéséről, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel
összhangban
2006. augusztus 3-án
- A TKEB módosított ügyrendjének elfogadása
- Tájékoztató a 2006-2008 közötti időszakra vonatkozó, a Szociális védelemről és
társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés előkészítésével
kapcsolatos feladatokról
- A Nemzeti Stratégiai Jelentés társadalmi összetartozásról szóló fejezete (II. NCST)
prioritás- és célrendszerének megvitatása
- Beszámoló a METOD módszertani munkacsoport működéséről
2006. szeptember 26-án:
- Tájékoztatás a feladatok jelenlegi állásáról és további ütemezéséről, tekintettel az
előrehozott leadási határidőre.
- A Szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai
Jelentés egyes fejezeteinek megvitatása (átfogó stratégiai fejezet, társadalmi
összetartozásról szóló fejezet, a nyugdíjrendszerről szóló fejezet, az egészségügyi
ellátórendszerről és tartós ápolási/gondozási rendszerről szóló fejezet)
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Országos Bűnmegelőzési Bizottság
A Bizottságban a 3Sz-t képviseli: Szabó János, ügyvivő
Az OBmB 2006. évben két ülést tartott:
2006. március 31-én:
A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló országgyűlési határozat arra
kötelezte a kormányt, hogy a feladatokról évente frissített cselekvési programot, a
végrehajtásról pedig jelentést készítsen a parlamentnek. Az OBmB Titkársága
elkészítette a 2005. évi jelentés tervezetét, amelyet az ülést megelőzően
véleményezésre szétküldött a tagoknak.
Az ülés résztvevői - az írásos észrevételek és a szóban elhangzott javaslatok
megvitatása után - egyhangúan elfogadták a kormány számára készített előterjesztést.
Ez a dokumentum a szakmapolitikai egyeztetést követően került a kormány, majd az
új parlament elé.
A jelentés számot adott az Országos Bűnmegelőzési Bizottság elmúlt évi
tevékenységéről, a cselekvési programban meghatározott feladatok megvalósulásáról,
a bűnözés új kihívásairól és a pályázati programok eredményeiről.
A nemzeti stratégia megszületése óta eltelt bő két esztendő tapasztalatai igazolták,
hogy a cselekvés fő irányainak kijelölése helyes volt. A prioritások fenntartása
továbbra is indokolt és szükséges. Az OBmB által koordinált tárcaközi együttműködés
hatékony, a pályázatok népszerűek, - ezeken mind több szociális szolgáltató szervezet
is résztvevő tudott lenni - a támogatott programok eredményesek voltak. Egyre
ismertebb és elfogadottabbá vált a közösségi bűnmegelőzés új szemléletmódja.
2006. november 10-én:
Az ülés első részében Gönczöl Katalin köszöntötte a megjelenteket, majd
emléklapokat adott át az OBmB 2006. évi pályázati felhívása nyerteseinek.
Az ülés második részében a jelenlévők megvitatták a társadalmi bűnmegelőzés 20072008. évi cselekvési programjának tervezetét.
Szóbeli kiegészítésében Gönczöl Katalin előre bocsátotta, hogy a kormányhatározat
csak az OBmB kormányzati tagjainak írhat elő kötelező feladatokat. Megjegyezte
továbbá, hogy a jelenlegi, sorrendben a harmadik cselekvési program tervezete az
eddigieknél konkrétabb, és következetesebb a számonkérésben. A tervezet tartalmára
vonatkozóan Gönczöl Katalin elmondta, hogy a korábbi jól bevált programpontok a
jövőben is részei maradnak, ezek mellett megjelennek olyan feladatok, amelyek az új
kihívásokra (pl. iskolai erőszak, futball-huliganizmus) kívánnak válaszolni, illetve az
NFT II. hosszú távú célkitűzései is tükröződnek benne. A cselekvési program
legnagyobb újdonsága a Pártfogó Felügyelői Szolgálat, az áldozatsegítők és a
Büntetés-végrehajtás éves beszámolási kötelezettségének előírása, amely megteremti a
rendszeres párbeszéd lehetőségét az illető szervezetekkel.
A 3Sz képviselője elmondta, hogy a szervezet egyetért a tervezetben megfogalmazott
feladatokkal, és kérte, hogy a II/B 19. pontban (az anyag megtalálható a
www.bunmegelozes.hu címen) az egészségügyi miniszter mellett felelősként tüntessék
fel a szociális és munkaügyi minisztert is. Gönczöl Katalin a javaslattal egyetértett.
Az OBmB a 3Sz képviselőjét két pályázata monitorozására kérte fel.
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Regionális Szociálpolitikai Tanácsok
A Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanácsban a 3Sz-t képviseli: Márton
Izabella, ügyvezető igazgató
A Közép-Magyarországi Regionális Tanács a 2006-os év során összesen hat alkalommal
ülésezett. Az ülések témáját egyrészt a régió területén kidolgozott szolgáltatástervezési
koncepciók, valamint az év során zajló regionális és ágazati tervezés releváns dokumentumai
alkották. A Tanácsnak – a tagok eltérő érdekei és szervezeti háttere ellenére – több
alkalommal sikerült egységes és érdemi álláspontot kialakítania az által tárgyalt
dokumentumok kapcsán. A 3Sz képviselője elsősorban a szociális ágazatot érintő fejlesztési
dokumentumok (TAMOP, TIOP) kapcsán nyilvánított véleményt, illetve javasolta a Tanács
számára, hogy a civil szervezetek, különösen pedig az országos érdekképviseleti
tevékenységet végző szervezetek TAMOP-on belüli hangsúlyosabb megjelenítésének
szükségességét jelenítse meg állásfoglalásában.
A Tanács ülésein az alábbi témákat tárgyalta:
- 2006. január 11-ai ülésén a Tanács tájékoztatást kapott a közép-magyarországi régió
szociális helyzetelemzéséről, amelyet az NCSSZI szakértői állítottak össze.
- 2006. február 1-jei ülésén tájékoztatót kapott a Közép-Magyarországi Régió
Fejlesztési tervének helyzetéről, valamint a Gyermekszegénység elleni program
alakulásáról.
- 2006. március 8-ai ülésén megtárgyalta a régió fejlesztési tervének jelenlegi helyzetét,
illetve tájékoztatót kapott a várható jövőbeni történésekről.
- 2006. május 3-ai ülésén tárgyalta a Főváros Szolgáltatástervezési Koncepcióját, illetve
kialakította a Koncepcióval kapcsolatos állásfoglalását.
- 2006. június 8-ai ülésén a Tanács megtárgyalta a Pest Megye Önkormányzatának
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, illetve kialakította a Koncepcióval
kapcsolatos állásfoglalását, amelyet a Megyei Közgyűlés részére eljuttatott.
- 2006. október 30-ai ülésén a Tanács a Társadalmi Megújulás Operatív Program,
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, a Közép-Magyarországi Operatív
Program egyeztetésre bocsátott munkaváltozatait tárgyalta, illetve javaslatot
fogalmazott meg, amelyet eljuttatott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére.

Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottság
A 2006-os parlamenti választásokat, valamint az új Bizottság (elnöke: Korózs Lajos)
felállítását követően a 3Sz rendszeresen meghívást kapott a Bizottság üléseire. Sajnálatos
módon egyelőre nem voltak biztosítottak a rendszeres részvételhez szükséges kapacitások, így
részben Pelle József, részben pedig az Iroda munkatársai vettek részt megfigyelőként egy-egy
ülésen. Az ezeken felmerült témák közül a legfontosabb a Szociális törvény ismételt
módosításának előkészítése volt.

Fővárosi Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
A Szociális Szakmai Szövetség rendszeresen meghívást kap a Fővárosi Szociálpolitikai és
Lakásügyi Bizottság, illetve 2006. októbere óta az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság
üléseire. Az év során a Bizottság részéről felkérés érkezett arra vonatkozóan, hogy a 3Sz
fogalmazzon meg szakértői véleményt a Külső-Ferencváros (Dzsumbuj) szociális város-
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rehabilitációs programjáról. A 3Sz – külső szakértő bevonásával – a szakértői véleményt
elkészítette, amely a program támogatását javasolta, ugyanakkor felhívta a figyelmet néhány
átgondolandó és módosítandó pontra. A Bizottság döntése alapján a Főváros nem támogatta a
Dzsumbuj rehabilitációs programját – nem kis részben a 3Sz-től kapott véleményben szereplő
kiritkákra hivatkozva.

HEFOP Monitoring Bizottság
A HEFOP Monitoring Bizottságának munkájában a 3Sz több tagja is részt vesz, munkájuk
során figyelembe vették és képviselték az elnökség határozatait, állásfoglalásait

1.2.2. A formális struktúrán kívüli egyeztetés eseményei
Találkozók a minisztérium, illetve egyéb állami/önkormányzati intézmények képviselőivel
A döntéshozás különböző szereplőivel folytatott informális egyeztetések, tájékoztatások
jellemzően egyrészt a döntéshozók és a 3Sz képviselői (elsősorban az elnök és az ügyvivő)
közötti személyes találkozók során, valamint az elnökségi ülések keretében zajlottak. Mind a
szervezet elnöke, ügyvivője, alelnöke és ügyvezető igazgatója számos alkalommal egyeztetett
szociális szakmai és szervezeti ügyekben az ágazati döntéshozókkal.
Az elnökségi ülések keretében az alábbi témákban és szereplőkkel került sor egyeztetésre:
A 2006. január 27-ei elnökségi ülésen részt vett dr. Kovárik Erzsébet, közigazgatási
államtitkár és Farkas Attila, kabinetfőnök az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium részéről, akikkel egyeztetés folyt a Magyar Szociális
Munkások és Szociális Szakdolgozók Kamarája koncepcióval kapcsolatban. Az egyeztetés
során több ponton egyetértésre jutottak a minisztérium és a 3Sz képviselői (pl. kötelező
kamarai tagság, állami finanszírozás az átvállalt állami feladatok után, szakmai protokollok
kidolgozásának szükségessége). A tárgyalás során tisztázódott, hogy a törvényjavaslat
Parlament elé kerülésére a választások előtt már nincsen remény. Ezzel együtt a tárgyaló felek
kinyilvánították szándékukat az előkészítő munka folytatására, ennek lépéseit is tisztázták.
Megjegyzés: a parlamenti választásokat követő „átrendeződésben” a Kamara ügye lekerült a
napirendről – az előzetes tájékozódás alapján úgy tűnik, hogy a jelenlegi minisztériumi
vezetés nem pártolja a Kamara létrehozását.
A 2006. szeptember 1-jei elnökségi ülésen részt vett Farkas Attila a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium részéről, aki információkkal szolgált a minisztériumi struktúra várható
változásaival kapcsolatban.
A 2006. szeptember 29-ei elnökségi ülésen részt vett Simonyi Ágnes, mb. főigazgató, Gyuris
Tamás főigazgató helyettes, Herpainé Márkus Ágnes, Jeszenszki Zita, Kocsis Emília,
Korintusz Mihályné a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet részéről. Az Intézet
képviselői tájékoztatást adtak az intézet jövőbeni funkciójával kapcsolatos lehetséges
alternatívákról, illetve felkérték a 3Sz-t, hogy éljen a javaslattétel lehetőségével az NCSSZI
szakmai programjának kialakítása során. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a 3Sz-nek
külső szakmai kontrollt kell gyakorolnia mind a szakmai funkció meghatározása, mind pedig
a szakmai tevékenység megvalósítása során. A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy
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folytatják a tárgyalásokat – a jövőbeni tartós együttműködés módjáról, valamint – amint
tisztázódnak az NCSSZI által ellátandó fő feladatok – az intézet szakmai funkcióiról.
A 2006. december 15-ei elnökségi ülésen részt vett Simonyi Ágnes mb. főigazgató, valamint
Herpainé Márkus Ágnes az NCSSZI részéről, akik – a két szervezet közötti együttműködés
területeiről folytatandó tárgyalás előkészítéseként – tájékoztatást adtak a lehetséges kutatási
témákról, a hozzáférhető forrásokról, valamint az intézményi átalakulásokról. Az ezt követő
egyeztetés eredményeként a felek megállapodtak abban, hogy a 3Sz két rövid kutatást végez
2007. első felében: a 2007-es költségvetés és a szociális törvény módosításának hatásairól,
valamint a munkanélküliség problémájának a szociális intézményekben történő
megjelenéséről. E mellett elképzelhető, hogy lesz hozzáférhető forrás a kistérségi komplex
fejlesztési programok elindításához, ezeknek azonban csupán az előkészítése kezdődhet meg
2007-ben.
A fenti témákon túl az év során a 3Sz képviselői több alkalommal levélben fordultak az
érintett döntéshozókhoz, így:
- Kiss Péter, szociális és munkaügyi miniszterhez, a szociális és a foglalkoztatási
intézményrendszer integrációjára irányuló előkészítő munka nagyobb szakmai
nyilvánossága, valamint a szociális terület megfelelő képviselete és súlya érdekében;
- Simonyi Ágneshez, az NCSSZI mb. főigazgatójához a szociális szolgáltatások
standardjain dolgozó munkacsoportok tevékenységének nagyobb nyilvánossága,
valamint egy „közösségi munka” munkacsoport létrehozása érdekében.
Tekintettel arra, hogy az egyeztetés egyik esetben sem zárult le az év végéig, egyelőre nehéz
lenne értékelést adni bármely kezdeményezésről.

1.2.3. Részvétel a szociális területet érintő civil összefogásokban
Együttműködés a Magyar Szegénységellenes Hálózattal
A Magyar Szegénységellenes Hálózat (továbbiakban: Hálózat) számára a 2006-os év
fókuszában az önállósodás, valamint a szegénységben élők közvetlen részvételének
biztosítása álltak. Ennek megfelelően – a Hálózat számára jogi személyiséget adó Magyar
Szegénységellenes Hálózat Alapítvány bejegyeztetését követően – mind a munkatársak, mind
pedig az infrastruktúra szempontjából a szervezet „levált” a 3Sz-ről. A Hálózat szempontjából
a másik lényeges változást a döntéshozó szerv, a Koordinációs Testület (KT) kibővítés
jelentette. Ennek eredményeként a jelenlegi KT 21 tagjának felét adják a szegénységben élők.
A 2006-os év során megvalósított legjelentősebb tevékenységek a Szegénységben Élők
Ötödik Európai Találkozóján történő részvétel, illetve annak előkészítése, valamint a második
hazai Szegénységben Élők Találkozójának megrendezése voltak. A Találkozón
megfogalmazott véleményeket, javaslatokat a Hálózat egy nyílt levél formájában juttatta el a
döntéshozókhoz.
Az év során a 3Sz és a Hálózat közös állásfoglalást fogalmazott meg „a törvényjavaslat egyes
szociális tárgyú törvények módosításáról c. dokumentumhoz, továbbá néhány, a szegényeket
érintő hasonló tárgyú javaslathoz”.
A Hálózat képviseletét az Európai Szegénységellenes Hálózat döntéshozó szervében
(Executive Committee) továbbra is a 3Sz ügyvezető igazgatója látja el. E mellett a Hálózat
KT-jának munkájában is számos 3Sz elnökségi tag vesz részt.
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Civil összefogás a TAMOP és egyéb – a civilek részvételét meghatározó –
operatív programok tervezése kapcsán
Részben a Civilek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért kezdeményezés tagjaiból,
részben más jelentős civil szervezetek részvételével informális együttműködés alakult ki a
civil szervezeteknek a TAMOP megvalósításában való részvétele és támogathatósága
érdekében. Az első közös fellépésként 2006. augusztusának végén 11 civil szervezet (köztük a
3Sz) kezdeményezésére állásfoglalás született „Nincs új Magyarország a civil szektor, a
társadalmi kohézió és az élhető környezet hangsúlyos fejlesztése nélkül!” címmel. A
kezdeményezéshez rövid időn belül további csaknem háromszáz szervezet csatlakozott. Az
állásfoglalás problémaként említette meg – más kérdések mellett – a versenyképesség
kizárólagosságát, és sürgette a társadalmi összetartozás, a fenntartható fejlődés kérdésének
prioritásként kezelését. Az aláírók felhívták a tervezők figyelmét arra, hogy a társadalom
megújulásának záloga a közösségfejlesztés, valamint a civil szféra és a társadalmi
összetartozást erősítő programok. Többek között e civil állásfoglalásnak köszönhetően a
TAMOP tartalma kapcsán viszonylag rendszeresen sor került a kormányzat tervezői, valamint
az érintett civil szervezetek közötti egyeztetésekre, ezek közül az alábbiakon vettek részt a
3Sz képviselői:
 2006. szeptember 6-án „oktatás, foglalkoztatás és egészségügy” témákban ágazati
egyeztető fórum,
 2006. november 7-én egyeztetés civil szervezetek és az NFÜ között,
 2006. november 16-án egyeztetés civil szervezetek és Magyar Bálint között,
 2006. november 22-én egyeztetés civil szervezetek és az SZMM tervezői között,
 2006. december 14-én egyeztetés civil szervezetek és az SZMM tervezői között.
Az egyeztetésekkel párhuzamosan az együttműködés tagjai egy olyan „forma véleményt”
fogalmaztak meg, amelyet a civil szervezetek beépíthettek saját – a TAMOP-pal
kapcsolatosan megfogalmazott – szervezeti véleményükbe. E mellett folyamatos munka folyt
a TAMOP módosítására vonatkozó szövegszerű javaslatok, változtatások kidolgozása terén.
Nem kis részbe e kezdeményezésnek köszönhetően a 2007-2013 közötti időszakban
alkalmazott közvetett támogatási forma lesz a globális támogatás, amely, különösen a kis civil
szervezetek számára jelenthet könnyebben hozzáférhető forrásokat. A 2006-os év végétől
megkezdődött a munka a TAMOP-hoz kapcsolódó akciótervek, majd a pályázati kiírások
tervezése mentén.

1.2.4. Állásfoglalások, nyílt levelek
A Szociális Szakmai Szövetség 2006. során önállóan egy állásfoglalást fogalmazott meg és
juttatott el a döntéshozók részére – „Állásfoglalás a többcélú kistérségi társulások szociális és
gyermekjóléti feladatellátásáról” címmel.
E mellett a Magyar Szegénységellenes Hálózattal közös állásfoglalás készült „Állásfoglalás a
»Törvényjavaslat egyes szociális tárgyú törvények módosításáról« c. dokumentumhoz,
továbbá néhány, a szegényeket érintő hasonló tárgyú javaslathoz” címmel.
A fentiek mellett a 3Sz részt vett – a már korábban tárgyal – civil összefogás keretében
elkészített civil állásfoglalás kidolgozásában és nyilvánosságra hozatalában.
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1.3. Kapcsolattartás a civil szektor egyéb szereplőivel, a civil szektort érintő
érdekképviselet

A 3Sz két jelentősebb civil összefogásban vesz részt, ezek: a Civil Lobby Kerekasztal,
amelybe a 3Sz menet közben kapcsolódott be, s amely az éppen aktuális – civil szervezeteket
érintő – eseményekben igyekszik szerepet játszani, illetve a civil szektort érintő
kezdeményezéseket tenni. A másik összefogás a Civilek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv
Nyilvánosságáért (továbbiakban: CNNy) csoport, amely – ahogyan az a nevéből kiderül – a
II. Nemzeti Fejlesztési Terv és egyéb stratégiai tervezési dokumentumok (pl. Lisszaboni
Akció Program), valamint az Operatív Programok, Akciótervek és pályázati kiírások
tervezésének nyilvánossága, a részvétel lehetőségének biztosítása, az átláthatóság növelése
érdekében tevékenykedik. E célok érdekében a CNNy rendszeres levelezésben és
kommunikációban áll a tervezésért felelős szereplőkkel (NFÜ, érintett minisztériumok,
Fejlesztési Tanácsok), rendszeres időközönként megjelenteti Jelentését, amelyben egy-egy
adott időszak eseményeit értékeli. A CNNy elnökségét rotációval meghatározott időtartamban
a tagok látják el. 2006. októbere és 2007. januárja között a soros elnökséget a 3Sz, illetve
ügyvezető igazgatója adta. Ebben az időszakban került sor a CNNy negyedik Jelentésének
nyilvánosságra hozására, terjesztésére, valamint az operatív programok nyilvánosságra hozott
munkaváltozatainak véleményezésére.
A fenti civil együttműködésekben való részvételnek köszönhetően a 3Sz felkérést kapott,
hogy vegyen részt a NIOK és az MTvSZ vezetésével futó „Társadalmi Egyeztetés Eljárási
Normarendszere” (röviden: TEEN) program ágazati munkacsoportjában. A munkacsoport az
ágazati, tehát jellemzően egy-egy adott minisztérium és a témában érintett civil szervezetek
közötti egyeztetés módszereit, mechanizmusait értékeli, elemzi, illetve igyekszik javaslatokat
megfogalmazni.

II. SZAKMAFEJLESZTÉS
2.1. Szakmai háttérmunka

2.1.1. A munkacsoportok tevékenysége
Etika a szociális munkában
Tekintettel arra, hogy a szociális szakemberek kamarájának létrehozása mindeddig várat
magára, jelenleg szociális területen az egyetlen olyan szervezet, amely arra jött létre, hogy a
szociális munka etikai dilemmáira megpróbáljon választ adni, illetve etikai szempontból
kérdéses helyzeteket értékeljen, javaslatokat fogalmazzon meg, a 3Sz Etikai Kollégiuma.
Mivel az Etikai Kódex következő felülvizsgálatára 2010-ben kerül sor, az addig hátralévő
évek során a Kollégium tagjai az etikai ügyek vizsgálatán keresztül próbálják meg értékelni a
Kódexben megfogalmazottak gyakorlati relevanciáját, s az ügyek alapján készülő
esettanulmányokon keresztül igyekeznek „szakemberközeli” példákkal szolgálni egyrészt az
etikai szabályok ismeretének növelése, másrészt tudatos használatuk érdekében.
Ennek megfelelően a 2006-os év során a Kollégium tevékenységének két fő elemét az etikai
ügyek folyamatos vizsgálata, az esettanulmányok elkészítésének előkészítése alkották. Ezen
alaptevékenységek megvalósítása mellett a Kollégium működőképességének megőrzése
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érdekében szükségesség vált a Kollégium ügyrendjének felülvizsgálata, illetve sor került egy
akkreditált konferencia megszervezésére a szociális munka etikai dilemmái témában.
Az Etikai Kollégium elnökének beszámolóját lásd a 4. sz. mellékletben.

Szupervízió a szociális munkában
Tekintettel arra, hogy a 3Sz szupervíziós akkreditációs bizottságának megalakulása óta több
oktatási intézményben megindult a szupervízorok képzése, felmerült a bizottság
megszüntetésének lehetősége. A megszüntetés helyett azonban, a munkacsoport ülés
keretében összejött tagszervezeti delegáltak a további működés mellett döntöttek arra való
tekintettel, hogy egyelőre meglehetősen bizonytalan a szociális munka szupervízorainak
képzése, illetve továbbra is érzékelhető az igény a formális végzettséggel nem, de jelentős
szupervízori tapasztalattal rendelkező szakemberek tudásának „legalizálására”. Ezzel együtt a
bizottság tevékenységének fókuszába kevésbé az akkreditációk lefolytatását, sokkal inkább
pedig a szakmai tapasztalatcsere biztosítását, egyfajta szupervíziós szakmai műhely
létrehozását helyezte. Ennek megfelelően miközben az év során rendszeresen sor került az
aktuális akkreditációs kérelmek elbírálására, a bizottság kidolgozta és akkreditációra
benyújtotta egy – 2007 őszén megrendezésre kerülő – szupervíziós konferencia szakmai
tervét.
A Szupervíziós Munkacsoport vezetőjének beszámolóját lásd az 5. sz. mellékletben.

Alkalmazási-képesítési kritériumok szociális területen –
a szociális képzés „végeredménye” és az intézmények igényei
A szociális intézményeket vezetők és az azokban dolgozó szociális szakemberek rendre
szembesülnek azzal, hogy az ország számos felsőoktatási intézményében folyó szociális
munkás és egyéb szociális alapképzésből kikerülő szakemberek felkészültsége – tudása,
készségei és képességei – eltérő, s gyakran nincsen összhangban a terepen igényeivel, azon
elvárásokkal, amelyek a megfelelő színvonalú, önállóan végzett szakmai munkához
szükségesek. Szabó Lajos „Alkalmazási-képesítési ajánlások az idősellátás számára” címmel
elkészített tanulmánya kapcsán a témában az Iskolaszövetség javaslatára 2006 nyarán ad hoc
munkacsoport jött létre. A munkacsoport által megfogalmazott javaslat alapján családsegítés,
gyermekjólét és gyermekvédelem, fogyatékossággal élők, hajléktalanok valamint pszichiátriai
beteg intézményei, illetve a számukra biztosított szociális szolgáltatások területén az év végén
al-munkacsoportok kezdték meg az alkalmazási kritériumokra vonatkozó javaslatok
kidolgozását. A részanyagok közül több (a családsegítés, a gyermekjólét, a fogyatékossággal
élők szolgáltatásai témákban) elkészült 2007. február 15-ig, a további anyagok, valamint ezek
alapján az összesítő javaslat várhatóan 2007. első felében készül el.
A gyermekvédelem aktuális problémái
A korábban működő Gyermekvédelmi Szakmai Kollégium tagságának bázisán egy új –
kevésbé formalizált – szakmai műhely kialakulása kezdődött meg a 2006 nyarán
nyilvánosságra került szociális munkás gyilkosság és a családon belüli bántalmazásban életét
vesztett kisgyerek esete kapcsán. A műhely tagjai az év második felében két alkalommal
üléseztek, illetve elfogadtak egy – a műhely által a jövőben megtárgyalandó – probléma vagy
dilemma listát.
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2.1.2. Egyéb témák, szakértői munkák
Minőségfejlesztés a szociális szolgáltatások területén

A szolgáltatások különböző területein már tért hódított a minőségfejlesztés,
minőségbiztosítás. A szociális szolgáltatások esetében is vannak már példák és tapasztalatok
minőségfejlesztési rendszerek alkalmazására – elsősorban az idősgondozásban, illetve
bentlakásos intézmények esetében. A 3Sz szükségesnek látta egy előzetes tanulmány
elkészíttetését, amely arra keresi a választ, hogy hol, milyen eredményekkel, milyen
tapasztalatokkal alkalmazták a minőségfejlesztő rendszereket a szociális szolgáltatások
területén. Az anyagot Varga István elkészítette, s azt a 3Sz elnöksége 2006. szeptemberi
ülésein megvitatta. Az anyag szakmai bázisul szolgálhat a téma továbbgondolásához, amelyre
a következő évben kerülhet sor.
A többcélú kistérségi társulások és a szociális szolgáltatások
Miközben a többcélú kistérségi társulások létrehozását a 3Sz is üdvözölte, rendre kritikák és
kételyek fogalmazódtak meg a szervezeten belül azzal kapcsolatban, hogy vajon ezen
társulások mely szociális szolgáltatásokat és milyen színvonalon biztosítják. A tisztább kép
kialakítása érdekében a 3Sz felkérte Szoboszlai Katalint, hogy tényleges gyakorlati
tapasztalatok felhasználásával készítsen a témában egy rövid alapozó tanulmányt. Az anyag
elkészült, azt a 3Sz elnöksége tárgyalta, illetve – felhasználásával – Szöllősi Gábor tollából
szervezeti állásfoglalás is született. Az állásfoglalás egyéb pontok mellett kitért a
szolgáltatások személyi és tárgyi feltételei fejlesztésének igényére, a társulások létrehozására
vonatkozó szabályok felülvizsgálatának és a finanszírozás újragondolásának (differenciált
normatíva) szükségességére, valamint sürgette a szolgáltatások ellenőrzésének bevezetését.
Az állásfoglalással kapcsolatos reakciókról – tekintettel az év végi nyilvánosságra hozatalra –
még nincsenek információk.

2.2. Szakmai fórumok, konferenciák
„Tervek és Cselekvések a Társadalmi Kirekesztés Ellen”
Az Európai Bizottság támogatásával futó „Awareness raising and mobilizing for a more
effective fight against poverty” c. projekt záróakkordjaként a 3Sz a fenti címmel szervezett
konferenciát 2006. június 13-án. A konferencián előadást tartott Oross Jolán (ICSSZEM) a
Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért c. dokumentum megvalósításának
kormányzati monitoringjáról, ezt Krémer Balázs és Márton Izabella értékelései követték a
szakemberek és a civil szervezetek szemszögéből. Ezt követően Pletser Ágnes a
Szegénységben Élők Európai Találkozóinak, Bánfalvy István pedig a METOD műhely
működésének tapasztalatait ismertette. A plenáris ülés záró blokkjában előadás hangzott el
Darvas Ágnes részéről a gyermekszegénység elleni program készítéséről, Vajda Györgyi
részéről a II. Nemzeti Cselekvési Terv kidolgozásának menetéről, és Drosztmérné Kánnai
Magdolna részéről a II. Nemzeti Fejlesztési Terv tervezéséről, valamint az NFT-ben
rendelkezésre álló források szociális területen történő felhasználásának lehetőségeiről. Az
előadásokat szekcióülések követték.
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A konferencia iránt meglehetősen nagy érdeklődés mutatkozott, a résztvevők összetétele igen
vegyes volt (önkormányzati szociális intézmények, civil szervezetek, felsőoktatási hallgatók
stb.)
Szociális Munka Napja konferencia
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a 3Sz
2006-ban is közösen rendezte meg a Szociális Munka Napi ünnepséget. Sajnálatos módon
mind a 3Sz szervezésben játszott szerepe, mind pedig a díjátadó ünnepséget követő/megelőző
szakmai konferencia volumene erőteljes csökkenésen ment keresztül. Ennek megfelelően
felvetődött egy – akár a Szociális Munka Napjához kapcsolódóan – önállóan megrendezendő
szakmai konferencia ötlete is.
Etika a szociális munkában konferencia
A fenti címmel 2006. május 25-én szervezett akkreditált konferenciát az Etikai Kollégium. A
konferenciáról szóló beszámoló a 4. sz. mellékletben olvasható.
A Kollégium a konferencia iránti érdeklődésen, illetve a konferencia sikerén felbuzdulva az
év során akkreditációs kérelmet nyújtott be összesen négy hasonló konferencia 2007-ben
történő megrendezésére.
Szockafék
A Szockafé a 3Sz többé-kevésbé kiszámítható rendszerességgel megrendezésre kerülő
szakmai rendezvényévé vált. A 2006-os év folyamán összesen hét alkalommal számos
szakértő bevonásával, alkalmanként meglehetősen nagy érdeklődés mellett zajlottak a
Szockafék. Az év témái voltak:
- 2006. február: a Gyermekszegénység elleni nemzeti program – meghívott szakértők:
Darvas Ágnes és Várnai Györgyi, a Gyermekszegénység elleni nemzeti program
programirodájáról
- 2006. március: „Össztűz” címmel a Háló író-olvasó találkozója
- 2006. április: Áldozatvédelem és szociális munka – meghívott szakértő: Rónayné dr.
Vonjovics Ibolya a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat vezetője
- 2006. június: Menekültek Magyarországon – meghívott szakértő: Mészáros Attila,
Menedék Egyesület
- 2006. augusztus: „Félelmeink és felelősségünk a gyermekvédelemben” – meghívott
szakértők: B. Aczél Anna, Hazai Istvánné, Kozma Judit és Szilvási Léna
- 2006. októberében: a szociális szolgáltatások minőségfejlesztése – meghívott előadók:
Varga István, Hajnal István, Hegyesi Gábor és Pál Tibor.

2.2. Szakmai kiadványok

2.2.1. Könyvek
Kézikönyv
2006-ban elfogytak a Kézikönyv szociális munkásoknak c. kötet második kiadásának
példányai, így szükségessé vált a kötet ismételt megjelentetése. A tervezettel szemben nem
változatlan utánnyomásban, hanem bizonyos – elsősorban nyelvhelyességi, értelmezési –
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korrekciókkal jelent meg a kötet harmadik kiadása az év közepe táján a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium támogatásával. A kötetből a támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelően a 3Sz 100 példányt a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet részére átadott.
Csepeli szociális kisokos
Az Európai Bizottság támogatásával futó „Awareness raising and mobilizing for a more
effecitve fight against poverty” c. projekt keretében a Csepeli Családsegítő Szolgálattal
együttműködve jelentette meg a 3Sz a Csepeli szociális kisokost, amely áttekintést nyújt a
jelenlegi szociális ellátások igénybevételének módjáról, valamint a jogosultsági
kritériumokról. E mellett tartalmazza a Csepelen elérhető szolgáltatások címeit, valamint
hasznos életvezetési tanácsokat.

2.2.2. Háló
Az év során a Háló szerkesztőségének tagjai havi rendszerességgel üléseztek, illetve sor került
egy – a 3Sz elnökségével közös megbeszélésre, amelyen a két testület tagjai a Hálóval
kapcsolatos elvárásokról, a lap jövőbeni koncepciójáról cseréltek eszmét. A közös
gondolkodás eredményeként a Háló, mint a szociális munka gyakorlatának lapja definiálta
önmagát, s ennek megfelelően a lap alcíme is „A Szociális Szakmai Szövetség hírleveléről”
„A szociális munka szakmai közéleti lapja” alcímre változott. Az év végén sikerült egy – az
előfizetői létszám növelését célzó – akciót megvalósítani: a Magyar Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgáltok Országos Egyesülete támogatásának köszönhetően 2006. decemberi
lapszámból összesen mintegy 1200 példány jutott el ingyenesen az ország családsegítő és
gyermekjóléti szolgálataiban dolgozókhoz.
A Háló a 2006-os évben havi rendszerességgel megjelent, illetve eljutott a kb. 500
előfizetőhöz.

III. Nyilvánosság
3.1. Média
A 2006-os évben a 3Sz-nek nagyobb, átfogó média megjelenése nem volt. A korábbi
gyakorlatnak megfelelően a szervezet állásfoglalásait, nyílt leveleit a sajtó képviselői
megkapták. Az újságírók részéről bizonyos témákban igény mutatkozott a szervezeti álláspont
megismerésére, szakmai információk beszerzésére. Ilyen esetben az iroda munkatársai az
érdeklődők számára minden hozzáférhető információt megadtak.
3.2. Honlap
Az év elején a 3Sz honlapja megjelenésében és tartalmában is megújult. A változások
hátterében álló koncepció szerint az oldalnak átláthatónak kell lennie, fontos, hogy a szociális
szakemberek számára hasznos információkat tartalmazzon, valamint lehetőséget adjon mind a
3Sz tevékenységeinek teljes körű és a tagszervezetek lehető legteljesebb bemutatására. A
honlap átalakítása valószínűleg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az oldal látogatottsága
nagyságrendekkel megnőtt – 2006. végén a napi látogatások száma 550-600 körül alakult, a
látogatók száma havi szinten elérte a 8 500 főt, a letöltött oldalaké pedig a 60 000 körülit.
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IV. Nemzetközi kapcsolatok
4.1. Európai Szegénységellenes Hálózat
Az Európai Szegénységellenes Hálózattal történő kapcsolattartás mára elsősorban a Magyar
Szegénységellenes Hálózaton keresztül történik, azonban - tekintettel arra, hogy a Hálózatot a
nemzetközi döntéshozó testületben a 3Sz ügyvezető igazgatója képviseli – a
kapcsolattartásban a 3Sz kiemelt szerepet játszik.
4.2. International Council on Social Welfare
Az International Council on Social Welfare szervezettel történő kapcsolattartás az év során
kizárólag e-mailes kommunikációra szűkült. A közeljövőben átgondolandó a tagság
fenntartásának vagy megszűntetésének kérdése.

V. Szervezeti élet, működés
5.1. Testületek működése

5.1.1. Az Elnökség működése
Az Elnökség 2006 során - a nyári szünet kivételével - havi rendszerességgel (összesen tíz
alkalommal) ülésezett. Az Elnökség ülései három kivétellel határozatképesek voltak. Az
üléseken több alkalommal vettek részt meghívott külső szakértők, illetve a döntéshozás és az
ágazati igazgatás különböző intézményeinek képviselői (ahogyan erről már korábban szót
ejtettünk). Az elnökségi üléseken történtekről szóló emlékeztetőket az elnökség tagjai és az
ellenőrző bizottság elnöke megkapták.
Az Elnökség 2006. év során meghozott határozatainak gyűjteménye az 1. számú mellékletben
található.

5.1.2. A Jelölő Bizottság működése
A 2007. évi Küldöttgyűlésen lezajló elnökválasztás megfelelő előkészítése érdekében 2006.
derekán Jelölő Bizottság alakult Vass Péter alelnök vezetésével. A Bizottság megtárgyalta és
meghatározta a jelöltekkel kapcsolatos elvárásokat, kezdeményezte az Elnökségnél az
elnöklés formájának átgondolását (rotációs rendszer stb.), illetve felhívást intézett
jelöltállításra a tagszervezetek felé. A Bizottság az év során összesen három alkalommal
ülésezett, tagjai között összesen öt tagszervezet képviselteti magát.

5.2. Tagság
A tagság kapcsán mindenképpen meg kell említeni, hogy a Kurt Lewin Alapítvány 2006.
februárjában a 3Sz-ből történő kilépés mellett döntött. Az Alapítvány vezetője döntésüket a
szervezet missziójának és jövőbeni tevékenységeinek újradefiniálásával indokolta.
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5.3. Iroda

5.3.1. Stáb
A 3Sz irodájának stábjában az év során két változás történt: az irodavezető személye változott
(Papp Andreát Kegyes Zsuzsanna váltotta), valamint a határozott idejű szerződéssel, a 3Sz
egyik projektjének vezetésére, illetve a Magyar Szegénységellenes Hálózat koordinációjára
szerződtetett munkatárssal (Hegyesi Adrienn) való együttműködés ért véget.
Az év második felére visszaállt az irodán belüli korábbi munkamegosztás és létszám, amely
szerint az ügyvezető igazgató mellett egy munkatárs végzi a szociális szakmai feladatokat,
egy pedig az adminisztrációért, szervezésért, ügyintézésért felel.
Az év során a stáb tagjai több képzésen vettek részt – így például non-profit pénzügyek,
illetve projekttervezés, pályázatíró tréningeken.

5.3.2. Infrastruktúra, szolgáltatások a tagszervezeteknek
Az elmúlt évhez hasonlóan a 3Sz 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 adminisztrációja (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.
A 3Sz saját rendezvényeinek 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 3Szszel is.
Az év során felbontásra került az Esély szerkesztőségével kialakított együttműködés, a
korábban általuk használt helyiséget jelenleg a Magyar Szegénységellenes Hálózat használja
irodaként.

5.3.2. Egyéb irodai szolgáltatások, tevékenységek
Információszolgáltatás
Évről-évre jelentős mértékű az irodába telefonon vagy e-mailen keresztül befutó információ
kérések száma. Ezeket – jellemzően – igyekeznek az irodai munkatársak megválaszolni vagy
magával a konkrét keresett információval, vagy pedig tovább elérhetőség megadásával. A
megkeresések túlnyomó többsége praktikus információkra irányul – szociális szolgáltatások
elérésével, jogosultságokkal, képzésekkel stb. kapcsolatosak –, mellettük jelentős arányban
fordulnak elő szakmai, tartalmi témákat érintő kérdések is, alapvetően újságírók részéről.
Könyv és Háló értékesítés
A 3Sz kiadványait, illetve a Háló-t az irodában – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően –
helyben meg lehet vásárolni vagy telefonon, illetve 2006. év elejétől kezdve a szervezet új
holnapján keresztül on-line is meg lehet rendelni. A kiadványok értékesítésével járó
tennivalók mennyiség különösen a félév kezdések időszakában (szeptember-október, illetve
február-március) jelentős.
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Delegálások szervezése
Rendszeresen érkeznek felkérések az irodába arra vonatkozóan, hogy az OKJ-ben szereplő
szociális (szociális asszisztens, szociális gondozó stb.) végzettségeket adó képzések
záróvizsgái során a vizsgabizottságokba szakmai érdekvédelmet ellátó vizsgabizottsági tagot
delegáljon a 3Sz. Ezen felkérések száma a 2006-os évre vetítve 38 (egy-egy felkérés adott
vizsgaidőszakon belül több időpontot, illetve szakmát is tartalmazhatott) volt. A
megkeresések száma mára indokolttá tette egy adatbázis összeállítását, amely a
vizsgabizottsági tagságot vállaló szakembereket tartalmazza majd.
A delegálások másik körét a szociális intézmények vezetői posztjára kiírt pályázatokat
elbíráló bizottságokban történő részvétel alkotja. Az év során összesen öt alkalommal kapott
erre vonatkozó felkérést a 3Sz.
5.4. Forrásteremtés
A 3Sz fő bevételi forrásait a 2006-os évben is a pályázatok jelentették. E mellett –
természetesen – állandó bevételt jelent a tagszervezetek tagdíja, valamint a szakmai
kiadványok értékesítése.
A szervezet által 2006. során megvalósított főbb pályázati programok:

Támogató
A projekt célja
Ifjúsági, Családügy, Szociális és
Szakmai program megvalósítása
Esélyegyenlőségi Minisztérium
(Háló, rendezvények, bérek,
Működési támogatások
NCA Országos Kollégiuma
2005. évi támogatás I.
2005. évi támogatás II.
2006. évi támogatás
A
Magyar
Szegénységellenes
NCA Nemzetközi civil kapcsolatok Hálózat nemzetközi szerep vállalásának erősítése
és Európai integráció Kollégiuma
NCA Civil önszerveződés, szakmai
és területi együttműködés
Kollégiuma
A Szociális Szakmai Szövetség
fejlesztési, érdekvédelmi tevékeny2005. évi támogatás sége hatékonyságának növelése
Hatékonyabb érdekképviselet a szociális területen (szakmai megbeszélések, munkacsoportok működése,
2006. évi támogatás szervezeti élet)
„Civil kontroll” – képzés a civil
NCA Civil szolgáltató, fejlesztő és
szervezetek
érdekérvényesítő
információs Kollégium
képességének növeléséért
Tudatosságnövelés és mozgósítás a
hatékonyabb szegénység elleni küzEurópai Bizottság
delem érdekében (szemináriumok,
Tudatosságnövelés projekt
kiadványok, konferenciák, honlap)
Szabó Miklós Szabadelvű
Szegénységben
Élők
Második
Alapítvány
Találkozójának megrendezése
Ifjúsági, Családügy, Szociális és
Kézkönyv szociális munkásoknak
Esélyegyenlőségi Minisztérium
kötet utánnyomása
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A 2006-ban kapott
támogatási összeg
6 995 000
6 727 000
727 000
500 000
5 500 000

750 000

4 220 000

1 230 000

2 990 000

1 400 000

6 020 562
500 000
1 400 000

Elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése 2007. április 27-én
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium HEFOP IH

Európai Bizottság

Európai Szegénységellenes Hálózat

HEFOP Monitoring Bizottsági tagok
támogatása
MULTIPLICAR
projekt
–
nemzetközi együttműködés helyi
mikro-projektek megvalósítása
A Szegénységben Élők 5. Európai
Találkozóján résztvevő magyar
delegáció felkészítése, illetve a
Találkozó után követése; EAPN
dokumentumok magyarra fordítása

Budapest, 2007. április 27.

Ferge Zsuzsa sk.
elnök
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365 738

4 254 307

1 122 525

