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1 SZEKCIÓ
Miben tud segíteni a gyermekvédő
szociális szakember – hogy jobb legyen az
ügyfeleikké váló gyerekek élete?

2 SZEKCIÓ
A szociális munka új kihívása:
fogyatékos emberek támogatot
lakhatása

3 SZEKCIÓ
Mediáció és mediációs módszerek
etnikai és szociális konfliktusok
enyhítésére

A gyermekvédelem hagyományos működésmódja az,
hogy – bár „alapjáraton" a szülők a gyerekek jogi
képviselői és érdekeik megjelenítői, de - akár a szülők
ellenében is „védjék a gyerekeket". Az elmúlt időszakban
felerősödtek a gyermekek kapcsán a szülőket és
gyerekeket is fegyelmező/ szankcionáló (vagy ezzel
fenyegető) funkciók, és még a korábbiaknál is jobban
elhalványult az a gyerekjóléti orientáció, amely szerint
alapvetően a szülőkkel együttműködve lehetne-kellene
segíteni abban, hogy a gyerekeknek könnyebb legyen az
életük. Ebben az elhalványulásban szerepet játszott az a
szomorú felismerés is, hogy a gyerekek életében
legtöbbször a legsúlyosabb ártó tényező nem a szülő
gonoszsága, hanem az a szegénység, amiben élnek –
aközben a gyermekekkel foglalatoskodó szociális
szakembereknek lényegében semmilyen eszközük és
módjuk nincsen a szegénység enyhítésére. Nem tudnak
pénzt adni, munkához juttatni a szülőket, stb. A kérdés:
mi az, amiben még e beszorított helyzetben is többet és
jobban lehetne segíteni szülőnek és gyereknek abban,
hogy könnyebb legyen az élet, kisebb legyen a szenvedés

A fogyatékos-ellátás nagy intézményeinek „kitagolása"
nem csupán az elhelyezésben jelent változást, hanem a
szakmai feladatokban is. A korábbi ápolási és
gondozási feladatok által dominált ellátási forma a
támogatott lakásotthonokban megváltozik: a külső
társadalmi kapcsolatokban gazdagabb, a „normális"
„önálló- önrendelkező" életvezetéshez közelítő élethez
kellene segíteni a kitagolt intézményekben élő
embereket – főképpen szociális munkásoknak.

A mediáció manapság sokfelé divatos eszközének
sajátos területét tárgyalná meg a panel: mikor, milyen
közvetítői módszerek enyhíthetnek olyan szociális és
etnikai konfliktusokon, amelyekben közösségek vagy
egyének közintézményekkel, közszolgálatokkal (azok
képviselőivel)
keverednek
vitába,
olykor
konfliktusba. A panel kitér arra, hogy milyen
mediációs módszerek állnak a szociális szakemberek
rendelkezésére is, illetve, mikor célszerű „profi"
közvetítők közreműködését is megkísérelni igénybe
venni
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Kompetenciák - képzés és gyakorlat

Válaszúton a szociális terület
érdekérvényesítési szerveződései: merre
tovább?

Milyen kihívások vannak jelen a terepen - milyen tudásra
van szükség, ami a szükségletekre válaszol?
A szakmai szocializáció és a kompetencia-elsajátítás
lépcsői (alapképzés - továbbképzés - in-service training.

Az elmúlt években a szociális terület minden
korábbinál nagyobb létszámban vett részt a
hagyományos érdekképviselet kollektív akcióiban:
tüntetett, demonstrált, sztrájkolt. Ám e megmozdulások
legfeljebb félsikerekhez vezettek (pl. bérpótlékhoz –
bérrendezés helyett), ám a korábbi eszközök további
alkalmazása csekély sikerrel kecsegtet. Ebben a
helyzetben vannak, akik a hagyományos eszközök
szolidarisztikus kiterjesztésének (ügyfelekre, más
humánterületi segítőkre, közalkalmazottakra és
köztisztviselőkre, stb.) lehetőségeitől várnak sikeresebb
érdekképviseletet és érvényesítést. Mások úgy vélik,
hogy a jelenlegi politikai berendezkedésben nincs esély
és lehetőség a demokratikus, hagyományosan
szakszervezeti jellegű érdekérvényesítésre. Szerintük
ebben a helyzetben ki kell törni abból a prüdériából,
amelyik a szociális (vagy más civil) szereplők
politizálására afféle, a pedofíliával azonos kategóriába
sorolt
perverzióként
gondolnak
–
és
az
érdekérvényesítéshez a közéleti politizálásnak más,
innovatívabb technikáira van szükség..
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