Elfogadta a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése 2008. április 25-én

A Szociális Szakmai Szövetség
2007. évi közhasznúsági jelentése
1. Számviteli beszámoló
(mellékelve)
2. A Szociális Szakmai Szövetség 2007-ben a központi költségvetésből nevesítetten
támogatásban nem részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tárgyi eszköz
Pénzkészlet
Követelés
Aktív időbeni elhatárolások
Összes vagyon

2006. december 31.
802 000
15 261 000
446 000
0
16 509 000

2007. december 31.
945 000
8 607 000
4 863 000
6 674 000
21 089 000

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Szociális Szakmai Szövetség cél szerinti tevékenysége keretében pénzbeli szolgáltatást nem
nyújtott, nem pénzbeli szolgáltatásainak leírását a 7. pont tartalmazza.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Támogató
Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
NCA Működési Kollégium
NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai
Integráció Kollégiuma
NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai
Integráció Kollégiuma
NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi
Együttműködés Kollégiuma
NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs
Kollégiuma
NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs
Kollégiuma
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
Összesen

A 2007-ben kapott támogatási összeg
2 346 463
5 126 436
5 145 267
1 700 000
1 952 242
687 158
2 100 000
298 384
134 262
7 191 868
26 682 080

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A Szociális Szakmai Szövetség vezető tisztségviselői 2007-ben költségtérítésben részesültek,
amelynek mértéke 901 308 forint.
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7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Szociális Szakmai Szövetség a 2007. évben tevékenységét közhasznú céljainak megfelelően
végezte.
A Szövetség Alapszabályában meghatározott célja és feladatai, valamint az ezekkel összhangban
megvalósított tevékenységek:
2.§ (1) A Szövetség azokat a társadalmi szervezeteket fogja össze, amelyek együttműködésükkel hozzá
kívánnak járulni a szociális szakmák érdekérvényesítő képességének növeléséhez és a Szociális
Szakmai Kamara létrejöttének előkészítéséhez.
A 3Sz a korábbi évekhez hasonlóan 2007-ben 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.
 (2) A Szövetség alapvető feladata :
 a szociális szakemberek érdekeinek egyeztetésével, a szükséges nyilvánosság megteremtésével, a
szociális szakmák társadalmi presztízsének növelése
A szociális szakma presztízsének növelését egyrészt a szakma ismertségének növelésével kívántuk
elősegíteni. Elsődlegesen a www.3sz.hu címen elérhető honlapunk, másrészt pedig a „Háló – a
szociális munka szakmai közéleti lapja” c. havonta megjelenő folyóiratunk megjelentetésével.
A szakma presztízsének szempontjából kiemelkedően fontos kérdés, hogy milyen végzettséggel –
tudásokkal és kompetenciákkal – tölthetőek be munkakörök a szociális szolgáltatásokban, a szociális
ágazatban. A témához kapcsolódóan a 3Sz 2007-benSz állásfoglalást jelentetett meg „A Szociális
Szakmai Szövetség állásfoglalása a szociális képzettségek és az alkalmazási kritériumok
összehangolásáról”
 társadalom- és szociálpolitikai, valamint a szociális munkát érintő kérdésekben, témákban szakmai
állásfoglalások és nyilatkozatok megfogalmazása ill. közzététele
A Szociális Szakmai Szövetség 2007. során három állásfoglalást fogalmazott meg és juttatott el a
döntéshozók részére:
- „Szakmai és civil szervezetek állásfoglalása az egészségügyi rendszer finanszírozását részben
privatizáló »jogalkotási koncepcióról«”;
„A Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalása a szociális képzettségek és az alkalmazási
kritériumok összehangolásáról”,
„Minden gyerek fontos! – Kerepes, 2007.” címmel.
Az állásfoglalás – sajnálatos módon - csak a 3Sz-en belül váltott ki bármiféle reakciót.
E mellett a szervezet eljuttatta a döntéshozókhoz a véleményét:
- a „Legyen jobb a gyermekeknek!” 2007–2032 Nemzeti Stratégia végrehajtását szolgáló 3 éves
kormányzati feladatokról szóló cselekvési tervről, valamint
- az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósításához kapcsolódó, 2008-2009 közötti
időszakra szóló akciótervekről.
 társadalom-, szociálpolitikai, és szociális munka témájú szakmai kutatások, konferenciák, és
programok szervezése
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A 3Sz 2007-ben két kutatást végzett a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet megbízásából:
· „A
munkanélküliség
problémájának
megjelenése
a
szociális
intézmények
tevékenységkörében” és
· „Változások vagy mozdulatlanság – a szociális szolgáltatások és ellátások helyzete és
finanszírozása Magyarországon” címmel
A 3Sz 2007-ben összesen négy akkreditált konferenciát szervezett szociális szakemberek számára:
· A szociális munka etikai dilemmái címmel – 2007. április 5., Szeged; 2007. május 31.,
Budapest; 2007. szeptember 25., Nyíregyháza és 2007. november 6., Szombathely
· A szociális munka szupervíziós konferenciája címmel – 2007. október 15.
A konferenciák mellett a Szockafé sorozat keretében összesen három alkalommal került sor szakmai
beszélgetésre. E mellett a futó projektek keretében számos alkalommal sor került szakmai napokra,
kisebb szakmai megbeszélésekre.
 A közhasznú célok megvalósítását célzó, rendszeres és nem rendszeres szociális szakmai
kiadványok, brossúrák szerkesztése, kiadása, megjelentetése és értékesítése, illetve szerkesztésének,
megjelentetésének támogatása
A szervezet „Háló – a szociális munka szakmai közéleti lapja” c. folyóirata az év során folyamatosan
– összesen tizenkét számmal – megjelent.
 közös iroda működtetése információ és egyéb szolgáltatás biztosítása céljából
Az iroda működése és az információ szolgáltatás folyamatos. Egyéb szolgáltatások közül jellemzően a
tárgyalóterem használata emelhető ki.
 a Szövetség tagszervezeteinek tagjaira
érvényesülésének figyelemmel kísérése

vonatkozó

"Szociális

Munka

Etikai

Kódexe"

A Szociális Munka Etikai Kódexének érvényesülését figyelemmel kísérő Etikai Kollégium működése
folyamatos volt. Az etikai panaszok mellett a Kollégium az év során négy akkreditált országos
konferenciát szervezett a szociális munka etikája témában.
Budapest, 2008. április 25.

Pataki Józsefné
elnök
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