Szociális Szakmai Szövetség
Etikai Kollégiuma
Beszámoló
Az Etikai Kollégium 2011. évi tevékenységéről

1. Az éves munka rövid összefoglalása (fő problémák és aktualitások):
A Kollégium 2011. évi munkája három fő területen határozható meg:
 A benyújtott panaszos ügyek elemzése, vizsgálata
 „A Szociális munka Etikai Kódexének” aktuális felülvizsgálatának előkészítése, javaslatok gyűjtése, beépítése a konszenzus
konferencia anyagába
Az átvizsgált Etikai Kódex bemutatása és elfogadása a Szociális
Szakmai Szövetség Küldöttgyűlésén
 A Kollégium munkájának dokumentálása, az esetek feldolgozása
2. Adatok
Az ülések száma: 6
Időpontjai: január 14., február 25., május 20., szeptember 09., október 20.,
december 13.
3. Az elvégzett munkáról
 A benyújtott panaszos ügyek elemzése, vizsgálata: a Kollégiumhoz
2011-ben 10 állásfoglalás/véleménykérés érkezett, melyeket a Kollégium tagjai megtárgyaltak és az érintettek részére a válaszokat megküldték. (Az utolsó két ügy megválaszolása áthúzódott 2012-re. ) Az
érintettek panasszal nem éltek az ügyekkel kapcsolatos véleményeinkről. (Közvetlen visszajelzéseket általában nem kapunk az esetekről).


A Szociális munka Etikai Kódexének felülvizsgálatára konszenzus
konferenciát szerveztünk és bonyolítottunk le.
A kollégium a - 2011. március 31-én megtartott - konszenzus konferencia előkészületi anyagát a már évek óta gyűjtötte, amit leginkább
„A szociális munka etikai dilemmái” konferenciákon elhangzott javaslatokból állítottunk össze. A javaslatokat beépítettük a konferencián bemutatott szövegbe.



A konszenzus konferencián elfogadott Kódexmódosításokat a 2011.
ápr. 29-én megtartott Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése elfogadta.



A Kollégium munkájának dokumentálása, az esetek feldolgozása:

a Kollégium 2011-ben meglehetősen nehézkesen működött a tagok jelentős mértékű elfoglaltsága miatt. Öröm viszont, hogy az Iskolaszövetség két új tagot delegált, akik aktivitása igen magas. Sajnos a Hilscher Rezső Egyesület két önkéntes jelentkezője nem vett részt a munkánkban. Az ülések jelenléti íveit átnézve látszik, hogy mely tagszervezetek nem delegáltak egyáltalán tagokat a kollégiumba.
Az esetek feldolgozásával továbbra is adósak maradtunk, de a jelzett
nehézségek erre nem nyújtottak lehetőséget.
4. Tervek a következő évre, az ehhez szükséges változtatások, elégedettség
Az Etikai Kollégium 2012. évi feladatai a vele szemben támasztott elvárásoknak megfelelően kell, hogy alakuljanak, amelyeknek igyekszünk is
megfelelni, teljesíteni, ezek:
 Aktuális etikai ügyek elemzése, vizsgálata
 A korábbi etikai ügyek feldolgozása és megjelentetése a szakma számára
 A Kollégium tagságának bővítése, az új tagok munkájának segítése, a
„betanításuk”, a beilleszkedésük előmozdítása
 A kollégiumi munka kívánt szintű adminisztrációjának biztosítása
 A Szociális munka Etikai Kódex-ének korszerűsítéséhez megjelenő igények folyamatos gyűjtése
 A megújított Etikai Kódex megismertetésének előmozdítása..
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