Szociális Szakmai Szövetség
Etikai Kollégiuma
Beszámoló
Az Etikai Kollégium 2013. évi tevékenységéről

1. Az éves munka rövid összefoglalása (fő problémák és aktualitások):
A Kollégium 2013. évi munkája továbbra is három fő területen határozható meg:
 A benyújtott panaszos ügyek elemzése, vizsgálata
 „A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiumának Ügyrendje” aktuális módosításának előkészítése, javaslatok megtárgyalása
 A Kollégium munkájának dokumentálása, a megtárgyalt esetek feldolgozása

2. Adatok
Az ülések száma: 8
Időpontjai: január 30. március 8. április 5. június 7. július 19. szeptember
6. október 25. és december 5.

3. Az elvégzett munkáról
 A benyújtott panaszos ügyek elemzése, vizsgálata: a Kollégiumhoz
2013-ban 10 alkalommal készített állásfoglalást, vagy tett véleménynyilatkozatot a beérkezett panaszos ügyek megtárgyalása után. Az
érintettek panasszal nem éltek az ügyekkel kapcsolatos véleményeinkről. (Közvetlen visszajelzéseket általában nem kapunk az esetekről).
 „A
Szociális
Szakmai
Szövetség
Etikai
Kollégiumának
Ügyrendje” aktuális módosításának előkészítésébe belefogtunk, javaslatokat gyűjtünk a változtatásokhoz. A munkafolyamat még nem
zárult le, az átdolgozás az aktuális feladatok függvényében történik


A Kollégium munkájának dokumentálása, a kollégium működtetése: a Kollégium 2013-ban továbbra is meglehetősen nehéz körülmények között működött, a tagok jelentős mértékű elfoglaltsága és az
egyes tagszervezetek tagdelegálásának elmaradása miatt. Az ülések
jelenléti íveit átnézve látszik, hogy mely tagszervezetek nem delegáltak egyáltalán tagokat a kollégiumba. ( Emlékeztetőül a delegáltakat
küldő szervezetek: Iskolaszövetség, MACSGYOE, Regionális Forrás-

központok Egyesülete, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület ) Az
esetek feldolgozását elkezdtük, az esetek bemutatásának kidolgozásában még vannak metodikai problémáink.


Az Etikai Kollégium tagjai 2013.11.12-én, a SzocExpo-n szekcióülést
tartottak, ahol bemutatták az Etikai Kódex kialakulásának történetét, illetve a felülvizsgálatok folyamatát. Majd a részt vevőkkel az etikai dilemmákról és esetekről beszélgettek.



A közelgő választások lebonyolításának elősegítése érdekében Ajánlást készítettünk a szociális munkások számára, hogy miként kezeljék a választáson való részvételt. Az Ajánlást Dr. Krémer Balázs elnök
úrnak átadtuk.

A Kollégium működésével kapcsolatos észrevételek a kliensek részéről nem
érkeztek hozzánk, az Elnökség szóban elismerte tevékenységünket.
A Kollégium tagjai, a saját működésükkel nem teljes mértékben elégedettek, de ezt nagymértékben a létszámhiányra vezethető vissza.
4. Tervek a következő évre, az ehhez szükséges változtatások, elégedettség
Az Etikai Kollégium 2014. 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 feldolgozásának folytatása és megjelentetése a
szakma számára
 A Kollégium tagságának bővítését sem adtuk fel, a bekerülő 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 Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiumának Ügyrendje aktuális módosításának elkészítése, a megtárgyalt javaslatok beépítése
 A megújított Etikai Kódex megismertetésének előmozdítása.

Budapest, 2014. március 23.

Pál Tibor
az Etikai Kollégium nevében

