A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
IX. évfolyam 10. szám 2003. október
E számunk előkészítése során fogalmazódott meg bennünk, hogy foglalkoznunk kellene a kutatás helyzetével.
„Kutatás szociális területen. Kutatás a hajléktalan ellátás területén.” Miért van erre szükség? Nem tudunk eleget magunkról,
rászoruló embertársainkról? De igen. Sokat tudunk. Eltelt 13
év, amióta hazánkban elkezdődött az „erősebb” szociális munka. A szocialista időkben igazán csak az idősgondozás volt,
amit ebből a műfajból gyakoroltunk. Minden mást újra ki kellett találnunk. Próbáltunk visszanyúlni 40-50 évet, próbáltunk
lelket lehelni egyes régi rendszerekbe. Kiszaladtunk külföldre,
megnéztük ők mit, és hogyan csinálnak. Megvallattuk egy kicsit a pedagógiát, a pszichológiát, az egészségügyet, az irodalmat, a szociológiát … egyéb más lélek- és embererősítő támogató szolgáltatást, hátha átvehetők módszerek, eljárások, s
mindebből felépítettünk egy rendszert.
Egy rendszert, ami – olyan magyar módra – kicsit lyukas, kicsit
„patkolt”, kicsit esetlen, kicsit suta, s amiről a finanszírozásáért
felelős politikai döntéshozók a vásári kikiáltókhoz hasonlóan
azt harsogják, hogy a fejétől a farkáig 10 méter s a farkától a
fejéig is tíz, tehát összesen húsz méter hosszú! Mi azonban –
szociális munkások, felkent segítők – benne araszolgatva tudjuk, hogy bizony még szűken sincs meg tíz méter!
Ennyi eltelt év után már van tapasztaltunk. Láthatjuk, hogy
melyik út vezet célba, melyik zsákutca. Van lehetőségünk,
hogy elemezzük döntéseink hatását. Most már van egy kis távlat, egy kis távolság az elindulástól. Megvizsgálhatjuk, hogy a
külföldről átvett módszereket jól „fordítottuk-e le”. Jól alkalmaztuk-e a magyar viszonyokhoz?
Az eltelt évek leírásai, számai számunkra képet adnak, tendenciát mutatnak. Lehet elemezni, összehasonlítani, értékelni. Talán a hatásokat is tudjuk elemezni, meg tudjuk talán érezni, ha
számokban nem is tudjuk kifejezni, hogy minek van nagyobb
súlya, s hogyan függenek egymással össze a dolgok.
Azután a kutatás mellett szól egy nagyon súlyos érv: belépésünk az EU-ba. Külföldi útjainkon tapasztaltuk, hogy ha hallottunk egy számot, gyakran elcsodálkoztunk a nagyságán. Túl
soknak, vagy nagyon is kevésnek találtuk az itthoni adatokhoz
mérten. Hazaérkezve azután megállapíthattuk csodálkozásunk
okát: a „nagy eltérés” sokszor csak az eltérő definíció miatt tűnt
akkorának. Bizony nem mindegy, hogy mit is értünk egy-egy
szón, egy-egy fogalmon. Itt van például ez a szó: hajléktalan.
Ki a hajléktalan? Az az ember, akinek nincs lakása? Akkor ma
Magyarországon minden 8-10-ik ember az. Akinek nincs hol
lehajtania ma éjszaka a fejét? Ilyen ember is lehet több tízezer.
Aki „hajléktalan” életformát él? No az talán kevesebb. De mi
van a családokkal, vagy az „intézetekben” élő emberekkel?
Ahhoz, hogy szomszédainkkal beszélni tudjunk, egyeztetni

kell fogalmi rendszerünket. Meg kell tudni magunkat határozni. Egy (euro)cent támogatásra sem számíthatunk addig,
amíg magunkkal sem vagyunk tisztában.
Van azonban a kutatás jelentőségével kapcsolatban fontosabb
érv is: a kutatás – képzés – fejlesztés egymáshoz való viszonya!
Azaz: hogyan és hol hasznosulnak a kutatási eredmények? – ez
a kérdés akkor is feltehető, ha tudjuk, hogy mások a célok, amikor nagymintás adatfelvétellel akar a kutató átfogó társadalmi
változásokat modellezni, s mások, amikor egy-egy beavatkozás
„hatását”, következményeit veszi valaki górcső alá. S megint
más a viszony, ha ki-ki kollégáink közül saját tapasztalatainak
szisztematikus feldolgozásába fog! A kulcs az eredmények
interpretációjának, azaz a következtetések érvényességének – (a
helyes „léptékének”) - a pontos megítélésében van! S ott, hogy
betartjuk az általunk választott műfaj szakmai szabályait, merthogy a tények „makacs dolgok”, az emberek meg … az emberek meg emberből vannak, s kliensként, partnerként egyedi és
megismételhetetlen valójukban járulnak hozzá szakmai tapasztalataink gazdagításához.
(VARGA SÁNDOR- ESZIK ZOLTÁN)
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Kedves Zoli! A "hajléktalan
ügy"-et eddig Magyarországon nem sokan kutatták. Ezen kevesek közül egyik Te
vagy. Véleményed szerint hol
áll ma ez az ügy?
Én inkább azt mondanám, hogy
nem túl sok olyan dolgot tudunk
mondani a hajléktalan emberekről, ami megbízható adatokon
nyugszik. És ez azért baj mert az
ellátás, az intézményrendszer kialakításának elvei gyakran olyan
dolgokat tekintenek magától értetődőnek, amelyeket nem lehet
adatokkal igazolni.

tását látod a szenvedélyek
örvényében tehetetlenül sodródva, lassan mindenét elvesztő hajléktalan emberek
sorsában. De ha a számok
nézed rájössz, hogy a zárt
ajtók mögött ugyanezt látnád, ott ugyanúgy jelen van
az alkohol csak a falak miatt
kevésbé látod és, mert a jobb
körülmények miatt kevésbé
pusztít.
Pár éve Ti egy folyamatot indítottatok el,

amiben figyelemmel kísértek bizonyos történéseket, változásokat.
Miben áll ez?
Igen egészen pontosan 1999 óta végzünk egy rövid, egynapos kérdőíves felmérést Budapesten minden év február 3-án.
Az elgondolásunk az volt (Mezei Gyurival közösen találtuk
ki a dolgot), hogy számunkra
ellátók számára elsősorban a
változás a fontos, mivel egyegy helyzethez ha másként
nem hát kényszerből megtanultunk már alkalmazkodni. A
probléma ott kezdődik, ha olyan változás következik, be amit az ellátás egy-egy intézményéből nem lehet látni vagy esetleg nagyon eltérő a helyzetértékelések, lehetőségek vele
kapcsolatban. Ilyen helyzet
volt Budapesten a kilencvenes
évek közepén, amikor a szakma egyik része és erőltetett ütemű szálláshelyfejlesztést
szorgalmazott, míg mások inkább a segítségnyújtás céljának
és irányának a követését tartották fontosnak. A férőhelyfejlesztés megállt, sőt 2000. év ó-

Mit jelent a szakmai munkában ha az ember egy kicsit jobban belelát a rendszerbe?
Én nem azt gondolom, hogy
jobban belelátunk a dolgokba,
hanem másként látunk. Amikor
egy szállón dolgozol azt gondolod, hogy az alkohol pusztító ha-
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ta folyamatos, nem nagy mértékben ugyan, de egyértelműen
csökkenést mutat a fővárosban.
A hajléktalan emberek az intézményekkel együtt öregszenek, a
negyven év feletti átlagéletkor
folyamatosan növekszik, az
újonnan hajléktalanná válók aránya állandó, és a foglalkoztatottak száma örvendetesen nő, a
tavalyi évben majdnem 50%-os
volt. A legmeglepőbb viszont
éppen a változatlanság. Képzeld
el, hogy a szálláshelyek ágyain
két év leforgása alatt (1999. 02.
03 - 2000. 02. 03 - 2001. 02. 03)
az ott lakók kétharmada cserélődött, és ennek ellenére egy két
és fél ezres csoport jellemző a
statisztikában (jövedelem, családi állapot, iskolai végzettség
stb.) szinte semmi sem változott.
Ha szándékosan akarnád, akkor
is nehézen tudnál kétszer, ennyi
különböző embert úgy össze toborozni, hogy kor, iskolai végzettség stb. szempontjából enynyire hasonlóak legyenek. Mintha lenne egy rosta, amelyen
mindig ugyanolyan emberek esnének le a hajléktalan emberek
közé.

ló, akik egymás között elvitatkozgatnak és akiknek soha
sincs egységes véleményük
(mellesleg szerintem nem is
szabad őket ilyenre kényszeríteni). Én úgy látom, hogy a
közösségeinken belül extrém
módon elkülönülő olyan csoportokról, amelyek meglepő
gyorsasággal, nagyon alapvetőnek hitt magatartásmintákat
képesek elfelejteni ill. cserélni, keveset tudunk. Szerintem
nem az egység hiányzik, hanem azok a sarkkövek, azok a
bizonyított és általánosan elfogadott igazságok, amelyek
mentén megindulhatna egy
párbeszéd, vita és együttműködés. Ez viszont nem csak
nálunk, hanem világszerte
problémát jelent. Bizonyos jelekből én arra következtetek,
hogy ez a jövőben jó irányban
változik.
Válaszaidat előre is köszönöm a Háló olvasói
nevében. Üdvözlettel:
VARGA SÁNDOR
aveabvarga@vnet.hu

Véleményed szerint van-e
arra lehetőség, hogy az
ezután meginduló kutatások valahogy "összeálljanak"? Vagy ezután is mindenki kutat magának, illetve a megrendelőjének?
Nem tudom, hogy a jövőben hogyan fognak a megbízók dönteni. Amit mi csinálunk, azt a
szó valódi értelmében nem tartom kutatásnak, hanem szerintem ez adatgyűjtés azért, hogy
információkhoz jussunk. A cél a
közvetlen szociálpolitikai döntések befolyásolása. A kutatás a
magányos csodabogaraknak va-
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ségügyi intézményekben kell foglalkozni, lehetőleg távol
a gyermek természetes környezetétől!
Más irányú, de az intézkedés „levezénylésének” módját
tekintve hasonló megoldás a gyámügyi, igazságügyi modell: korán ki kell emelni a gyereket a számára hátrányos
szülői környezetből s a legkisebb vétség esetén legjobb a
szakszerű zárt intézeti gondoskodás!” - vallották e koncepció képviselői.
A gyermekvédelem tágabb fogalmába lényegében beletartozónak tekintenek mindent, amit a gyermek érdekében a család, az óvoda, az iskola, a munkahely, a társadalom bármely intézménye tesz. Szűkebben értelmezve, a
gyermekvédelem feladatkörébe csak az állam különleges
védelmére szoruló árva, félárva, környezetében nevelhetetlenné vált vagy veszélyhelyzetbe került, a züllés veszélyének kitett, elhagyatott lelkileg sérült gyermek védelme, nevelése tartozik, s az a legtragikusabb ellentmondás
ebben a meghatározásban, hogy éppen az átmenet problémái rejtve maradnak.
Az azonosítatlan felelősség, a kifejtetlen szakmai szerepek, a különböző közreműködők közötti együttműködés
összehangolásának hiánya szorítja ki a tényleges tevékenységekből a fenti intézményeket, köztük az iskolát.
Magyarországon gyakorlatilag előzmények nélküli volt
az a kísérleti program a kilencvenes években, melynek
során a gyermekek szociális státuszát támogató funkciók
plasztikusabb betöltése érdekében közvetlenül az iskolához köthető gyermekjóléti szolgáltatások kidolgozására
vállalkoztunk Debrecenben egy lakótelepi komplex intézményben2. Megcsontosodott előítéleteket, a pedagógus
szakmai önkép változásához kötődő súlyos, de indokolt
kételyekkel kellett megbirkózni új, bizonytalan szerepek
felépítése és felvállalása érdekében. Szabályozatlan munkakör és bizonytalan körülmények várták az új útra vállalkozókat.
A helyzet jelentős mértékben, de nem alapvetően változott meg 1997 után, amikor a törvény erejével létrejöttek
a gyermekjóléti szolgálatok. A szporadikus iskolai kezdeményezésekre a szociális szakma egy tömbben - teljes
fegyverzetben a frontra küldött hadsereggel - válaszolt.
Ez a lépés még inkább fontossá tette az immár különböző
szakmai szolgáltatások "határvidékének", együttműködésének és egymásra hatásának módszeres vizsgálatát.
Ennek érdekében született meg az a kutatási program3
1997-ben, amelyet "több éves altatás után" végül 2000ben el tudtunk indítani az Oktatáskutató Intézetben. Az adatfelvételt két nagyvárosra fókuszáltuk, Budapestre és
Debrecenre. Ebben az volt a meghatározó motívum, hogy
ezen a két településen az országos folyamatokat 6-8 évvel
megelőzően - a múlt század kilencvenes éveinek kezdetétől már létrejöttek gyermekjóléti szolgálatok.

A KRITIKUS HELYZETŰ KISKORÚAK
PROBLÉMÁINAK KEZELÉSE
(egy kutatás tapasztalataiból)

A modern értelemben vett gyermekjóléti szolgáltatások
működtetése a múlt század kilencvenes éveire tehető Magyarországon. Az ezt megelőző évtizedekben a hazai szociológia megtanult beszélni a hátrányos helyzetről, valamint a halmozottan hátrányos helyzetről, a szegénységről,
de a tényleges segítő szolgáltatások életre keltése helyett
széles hatás-sprektumú intézkedések születtek a legkirívóbb nehézségek kompenzálására - az akkor uralkodó ideológia kifejezéseként általában - minden szelektivitást
nélkülözve, “kvázi alanyi jogon”. (Ilyen intézkedés a fizetett gyermekgondozási idő három évre történő kiterjesztése, a lakásépítés előre gyártott nagypaneles módszerei s az ehhez kapcsolódó támogatási rendszer például.)1
Eközben a szociális munka eszközei, az egyéni életvezetési problémákban való segítő részvétel és a mindennapi
szolidaritás teljes hiánya miatt a lejtőn lefelé indulóknak
esélyük sem adódott a megállásra vagy visszafordulásra.
Létezett tehát a környezet tényleges igényeire válaszolni
képtelen oktatási-nevelési szolgáltatás, léteztek a társadalmi egyenlőtlenségek, de a kettő közötti összefüggések
felismerésén túl az ellentmondások feloldása érdekében a
nyolcvanas évek kezdetéig gyakorlati lépés nem történt.
Ebben az időszakban is voltak természetesen szervezetek
és intézmények, amelyek a kiskorúak védelmét szolgálták. Ezek egy része a szociális feszültséget egészségügyi
kérdésként kezelve próbált eljárni, abból a megfontolásból, hogy a tanulás-zavaros, nehezen nevelhető gyerek
hátterében minden bizonnyal valamilyen egészségügyi
problémának kell állnia s az ilyen gyerekekkel zárt egész-

E vizsgálat tervezésekor arra törekedtünk, hogy elsősorban azokat a pozitív törekvéseket ragadjuk meg, amelyek
modellt nyújthatnak a szakemberek egy szélesebb csoportja számára. Ismeretlen terepen jártunk s ezért azt akartuk elsősorban megtudni, hogyan vélekednek saját
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munkájukról, lehetőségeikről az általunk felkeresett intézmények munkatársai.
Egy korábbi kutatásunkból is átvettünk egy megfigyelésen alapuló módszert, annak érdekében, hogy - kisebb
elemszámon ugyan - de "mikroszkopikus" alapossággal
járjunk körül bizonyos, tipikusnak tekinthető helyzeteket,
eseteket. Az "időmérleg a látogató egy napjáról" néven
katalogizált eljárást magunk között csak "Pistike" vizsgálatnak hívtuk, s lényegét tekintve olyan "követő megfigyelésről" van szó, ami a megfigyelőtől különleges felkészültséget, nagyfokú érzékenységet és kitűnő kommunikációs képességet kíván meg egy időben.

A gyerekek eltérő életkörülményei és sajátos igényei azonban ennél fontosabb szempontra irányítják a figyelmet! Arra a kérdésre kell válaszolni, hogy egy-egy konkrét esetre mennyiben áll készen ez a háromdimenziós
rácsszerkezet.
Az előző ábrán ezt az alábbiak szerint tudjuk bemutatni:

Szolidaritási támogatás

Az OKTK Közalapítvány támogatásával a 2002-ben lezárult kutatásunk eredményei szerint az iskola három típusú
- egymással összefüggő, de forrásait, motivációját és
megoldási eszközeit tekintve eltérő - támogatást nyújthat
az erre rászoruló gyerekeknek:
Az oktatási tevékenységhez legszorosabban kötődő
pedagógiai kultúrából fakadó megoldások;
A szolidaritási jellegű megoldások a helyi közösség
megtartó és támogató erejének aktivizálásával;
A professzionális gyermekjóléti szolgáltatások igénybe vétele.
Sematikus ábrán az alábbiak szerint:

Pedagógiai kultúra

Szociális szolgáltatások

Alapítvány
Ingyen tankönyv
Uzsonna
stb.

Egyéni fejlesztés
Csoport, ami kisebb
az osztálynál
Eltérő haladási ütem
stb.

Szolidaritási támogatás

Ahol a nyilak "értelmét" a három különböző irányból érkező hatások (azaz a konkrét támogató lépések) jelentik.
Ezzel arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a gyerek helyzetében a döntő fordulat megtételéhez való hozzájárulás hatékonyságának, eredményességének kulcskérdése: mennyire integrált, komplex és differenciált megközelítést tudnak nyújtani az oktatási célú szervezetek:
Integráltság alatt azt értve, hogy a három támogatási
forma készletei összehangoltan állnak-e rendelkezésre,
komplexnek a kínált megoldások sokszínűségét (lehetséges legnagyobb gazdagságát tekintve) és
differenciáltan, azaz a szükségletek széles skálájára
alkalmazható módon. (Az ábrán a szürke körök jelzik
ezeket a szempontokat!)
A felvett adatok alapvetően kétféle „típust” definiálhatunk a gyermekvédelmi funkciót ellátó pedagógusok körében. (Az eleve speciális szociális szakemberek iskolán
belüli alkalmazására olyannyira elvétve találhatunk példát, hogy azt semmiképpen nem nevezhetjük működő
gyakorlatnak az iskolai gyermekvédelemben. Ahol egyáltalán van iskolai szociális munkás, ott eleve speciális nevelési intézményről van szó, pl. gyógypedagógiai iskola.)
Az iskolák túlnyomó részében a gyermekvédelmi funkciót egyetlen felelős pedagógus látja el félállásban, esetleg
órakedvezményes konstrukcióban. A pedagógus kijelölése többnyire nem szakmai szempontok szerint történik,

Pedagógiai kultúra

Jelzésadás
Szociálpedagógus alkalmazása
Segítő szervezeti egység kialakítása
stb.
Szociális szolgáltatások

Az interjúk, a dokumentumelemzések szerint ezek a tengelyek "eltérő hosszúságúak és részletezettségűek" lehetnek a különböző intézményekben; azaz különféle mértékben vannak jelen a megkérdezett fővárosi és debreceni
intézményekben. Az un. "szociális érzékenységi mutató"
formálisan persze viszonylag egyszerűen megszerkeszthető abból levezetve, hogy az egyes dimenziókban (az
adott tengelyek mentén) hány elemet tudunk felsorolni.
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amit mi sem bizonyít jobban, mint
hogy semmilyen speciális szakmai
képzettségük sincs, és csak rövid ideig
töltik be ezt a funkciót. Okunk van feltételezni, hogy a funkciót jobbára
kényszerből vállalják el (pl. ilyen módon tarthatják meg a státuszukat; pályakezdőként be kell
vállalniuk „muszáj”-ból; a kevés óraszámuk miatt - melléktárgyakat tanító tanárok esetében - pluszt kell vállalniuk a törvényileg előírt óraszám teljesítése érdekében …
stb.)
Ezek a pedagógusok érthető okokból kellemetlen többletmunkának érzik a gyermekvédelmet, ezért többnyire a
kötelező adminisztrációra, ügyintézésre korlátozzák a tevékenységüket. Pl. az iskolai segélyek hivatalos kiutalása
a szociálisan rászoruló tanulók részére (étkezési segély;
tankönyv-támogatás…stb.)
„Az előző két kollégát Zsuzsa is ismerte személyesen, és a
részükről úgy tapasztalta, hogy leginkább „púp” volt a
hátukon a gyermekvédelmi munkakör. Ők is csak 1-2 évig
csinálták (amíg muszáj volt, és nem lehetett lepasszolni
egy másik kollégának), és a tevékenységük nagyjából az
adminisztrációban, és az étkezési segélyek kiosztásában
merült ki. A szakmai intézményekkel semmilyen szintű
kapcsolatot nem építettek ki, nem volt szakmai végzettségük, sőt a gyermekvédelmi munkájuk ideje alatt sem vettek részt szakmai irányú továbbképzésen.” Forrás: Interjú egy iskolai gyermekvédelmi felelőssel (Zsuzsa)
Mivel a fenntartók felé statisztika formájában kötelező lejelenteniük a veszélyeztetett tanulók számát, ezért évente
minimálisan egyszer begyűjtik az osztályfőnököktől a
megfelelő adatokat. Érdemi, személyes gyermekvédelmi
munkát (folyamatos kapcsolattartás a szakirányú intézményekkel, a családokkal való munka, a veszélyeztetett
gyerekek megismerése, segítése … stb.) nemigen tudnak
végezni, mivel magát a funkciót is csak rövid időre vállalják el, és a hatékony munkához csak hosszú évek alatt
alakíthatók ki a megfelelő szakmai kapcsolatok, módszerek.
„A gyermekvédelmi felelősökkel az általános iskolákban
már működik a kapcsolat. Az viszont szomorú észrevétele
a szolgálatnak, hogy legtöbbjük szakmailag képzetlen,
nincsen kompetencia és jórészt elhivatottság sem a gyermekvédelmi munkához. Sőt, igen gyakran azzal sincsenek
tisztában, mit is takar a gyermekvédelem, a veszélyeztetettség fogalma. Az összes gyermekvédelmis pedagógus eredetileg valamilyen kényszer hatására vállalja el a tisztséget.” Forrás: Gyermekjóléti szolgálati kérdőív
„A gyermekvédelmisek munkaközössége sem működik
kifogástalanul, mivel nagy a fluktuáció, az érdektelenség.
Mindenképpen egy stabil, elkötelezett csapatra lenne
szükség, hiszen ez a munka csak hosszútávon, jól kiépített
és karbantartott szakmai kapcsolatrendszerek működtetésével tud eredményt felmutatni. Így esély lenne arra,
hogy a másik oldal is ápolná a kölcsönös, partneri munkát. Egyenlőre a

munkaközösségben állandóan cserélődő pedagógus kollégáknak többségében fogalmaik sincsenek a gyermekvédelmi munkáról, minden évben az első
értekezleteket újra és újra az alapfogalmak, feladatok tisztázásával kell
kezdenie. (Úgy kell mindent elölről kezdenie, hogy az
„újak” nem titkoltan csak átmenetileg, kényszerből vállalták el a posztot, és csekély érdeklődést mutatnak az
érdemi munkavégzés iránt…)” Forrás: Interjú egy iskolai
gyermekvédelmi felelőssel (Marika)
Alapvető stratégiája ennek a „típusnak” az, hogy amint a
konkrét problémás eseteket - amelyekkel egyénileg kellene kiemelten foglalkozniuk - automatikusan jelzik az illetékes szakintézménynek, s ezzel „lepasszolják” a feladatot, mivel részükről megoldottnak tekintik a feladatot.
Maguk az iskolák is gyakorta azzal a megoldással élnek,
hogy egyszerűen megszabadulnak (pl. magántanulói státuszba helyezéssel, szakértői bizottsággal való áthelyeztetéssel) a problémás tanulóktól.
A kapott eredmények alapján - az intézmények illetve a
szakemberek szerepértelmezését alapul véve - elvi típusokat tudunk alkotni. Vannak (1) nevelés-hangsúlyos, (2)
szolidaritás-orientált és (3) szolgáltatás-párti intézmények.
(1)
Az elsőre - nevelés-hangsúlyos modellre - az a
jellemző, hogy a pedagógiai program gazdagon tárgyalja
a tanulók nevelésének színtereit és eszközeit. Az iskola
változatos programokat kínál a gyerekeknek. Az iskola
vezetőinek értékrendjében fontos pozíciót kap intézményüknek a kerület, a város iskolahálózatában (a rangsorban!) elfoglalt pozíciója. Itt - ha előkerül - a szolidaritás
célja a versenyhelyzet javítása (pl. "itt minden osztályban
van televízió, amit a szülőktől kaptunk" részlet egy iskolaigazgatóval készült interjúból).
Az ilyen iskolák egy része azért nem működik együtt
gyermekvédelmi problémák kezelésében a gyermekjóléti
szolgálatokkal, mert még ez az intézménytípus be sem épült a szakmai kapcsolatrendszerre vonatkozó szemléletükbe. A komplex szakmai probléma-megoldások helyett
csupán itt csak a hivatali eljárásokat ismerik, és ha jeleznek, gyakran az önkormányzat illetékes jegyzője felé teszik, kihagyva az elsődleges szakmai támogatást nyújtani
képes intézményt (a gyermekjóléti szolgálatot).
A jelzői funkciót is nagyon részlegesen teljesítik, hiszen
gyakran csak az iskolai hiányzásokat jelzik, s ezt is sokszor anélkül, hogy először házon belül utána járnának a
hiányzások okainak.
A diszfunkciós problémák sajnos nem csak az elhivatott,
szakmailag kompetens gyermekvédelmi felelőst, és pedagógiai programot nélkülöző iskolákban fordulnak elő. A
gyermekvédelmi felelősök másik „típusát alkotók” is, akik a szakmailag és emberileg elkötelezetett pedagógusok táborából kerülnek ki, többnyire „légüres térben” mozognak a munkahelyükön. Amennyiben teljes mellszélességgel felvállalják
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a gyermekvédelmi munkát, szinte törvényszerűen összeütközésbe kerülnek
pedagógus kollégáikkal. Az mindenképpen alapvető feltétel, hogy az iskola vezetője elismerje személyét és
munkáját, mivel csak ez a „hierarchikus ”, felülről jött védelem teremtheti meg a zavartalan
gyermekvédelmi munka minimális feltételeit.
Ez a fajta szemlélet alapszinten ellentmondásos, hiszen
miközben az ilyen gondolkodásmóddal bíró pedagógusok
nem vállalják fel a gyermekvédelmi - szociális-pszichés
problémák kezelését a tanulóik körében, csak a legritkább
esetben tartják a gyermekvédelmi munkájukban való akadályozottságuk okának a saját szakmai inkompetenciájukat. Számos gyermekvédelmi felelős által kitöltött kérdőív tanúskodik arról, hogy miközben nem tudnak szakmai
képzettséget felmutatni, azt az álláspontot képviselik,
hogy maguk is el képesek látni a tisztjüket, segítség nélkül. Arra a további kérdésre pedig, hogy mit tartanak a
munkájukat hátráltató tényezőknek, rendszerint a szülőket említik…
(2) A következő - szolidaritás-orientált - modellben kiemelkedik az iskola vonzáskörzetének "minősége". Az
iskola ebben a modellben többféle funkció hordozója,
színtere: „… itt működik, … mi tartjuk fenn, stb.” típusú
helyzetleírás fejezi ki ennek a dimenziónak a fókuszba állítását.
Az ilyen intézményekre, illetve az itt foglalkoztatottak
szemléletére jellemző, hogy az iskola képviseli az ideális
értékrendet, s az össztársadalomban van a hiba, amiért
nem képes megfelelni az iskola jogos elvárásainak. Ebből
az alapállásból nem lehetséges hatékony segítséget nyújtani.
Az iskola viszont eredményeket akar produkálni, minden
figyelme erre irányul, és maximálisan elvárja a szülőktől
is a közreműködést, a saját elképzelései szerint. ”Forrás:
Interjú egy kerületi családsegítő vezetőjével.
(3)
A harmadik - szolgáltatás-párti - modellben a
gyerekek kritikus egyéni élethelyzete a hívó szó. Az iskolai kérdőív, vagy a vezetői interjú itt általában a tanulóközösség jellemzésével kezdődik. Jellegzetes, hogy ez az esetek többségében nagyon heterogén összetételt mutat.
Kutatás-módszertani tapasztalat, hogy ezekben az iskolákban "könnyű eljutni" az iskolai szociális munkáshoz, a
gyermekvédelmi felelőshöz, aki maga is „a vezetéshez
közeli”-nek írja le az intézményen belüli státuszát. Találkoztunk olyan iskolával, ahol eredetileg a gyermekek személyiségfejlesztését vették célba, de közben kiderült,
hogy ez a fajta „fejlesztés” a programot majdan tanító pedagógusokra is jócskán ráfért…
(4)
Az elemzések végkövetkeztetéseként a kutatóban képződött negyedik - egyenlőre hipotetikusan létező komplex modell középpontjában az a
feltételezés állna, hogy az iskolának
abba a világba kell beilleszkednie, amely a parancsok és utasítások helyét a
széles körű társadalmi nyilvánosság-

gal, a célokban és a problémák megközelítési módjában való nagyfokú megegyezéssel váltja fel s az oktatási intézmény ezt a egyeztetési, "összeillesztési" folyamatot eszköznek és célnak
is tekinti egyben. Azaz munkájával, tanulás-szervezési megoldásaival az ehhez szükséges készségek kialakítását szolgálja. A tanulók szükségleteinek elemzéséből építkező innovatív iskolák kinyitják kapuikat
a környezet előtt, és tényleges közreműködői szerepeket
kínálnak a szülők és más külső tényezők számára. Ez persze az autoriter pedagógus szakmai önkép elvetésével, a
tanulással összefüggő szolgáltatások diverzifikációjával
jár.
A nevelési folyamatok szervezői figyelembe veszik a
gyerekek életmódját, életkori sajátosságait, játékra, gazdag kommunikációra, differenciált mozgásra helyet biztosító pedagógiai környezetet kínálnak, amely alapját adja a
pszichofizikai állóképesség kibontakoztatásának. A tanuló valódi életkörülményeit tükröző iskolai tananyag - információgazdag, sokeszközű környezetben, ahol a tárgyak és a problémák sokaságával van módja találkozni a
tanulónak - cselekvő gondolkodásra és kreativitásra alapozódó releváns társadalomismerettel vértezi fel őt. A
társas helyzetek sokfélesége a társas viselkedés szituatív
elemeinek gyakorlása révén az önismeret fokozásához járul hozzá, ezáltal növelve az empátiát és a kooperációkészséget.
A környezet kihívásai iránt érzékeny és a megoldást a
gyerekek szociokulturális státuszának alapulvételével elképzelő nevelési intézmények számára az iskolai oktatónevelő munka peremén létező szociális gondoskodás
eszközrendszeréből az alábbi elemek tekinthetők a legmeghatározóbbaknak:
= Az intézmény, iskola kapcsolata társadalmi környezetével. Szülői kapcsolatok (iskolaszék szülői munkaközösség, szülőcsoportok aktivitása, egyéni szülői kezdeményezések, az un. "kritikus szülők"). Hatósági, fenntartói,
felügyeleti kapcsolatok (a kapcsolattartás jellege, céljai,
eredményei, fogyatékosságai alapján).
A pedagógus szakma tragikus társadalmi alulértékeltsége
egy olyan kompenzáló reakciót vált ki gyakorta a tanárokból, hogy a saját értékrendjüket a legmagasabb rendűnek, az ideálisnak definiálják. Ezzel a fajta alapállással
ellensúlyozni próbálják azt, hogy az elmúlt évtizedekben
komoly presztízsvesztést szenvedtek el. Így az iskola a
saját szempontjai szerint válogat, értékel, s a nagy tömegben lecsúszó alsó középosztály, az eleve periférián lévő
alsó osztályok gyermekei kínos, kellemetlen, nem kívánt
elemei lesznek a kötelező oktatásnak. Mivel még hozzájuk képest társadalmilag, egzisztenciálisan is magasabban
helyezkednek el, ezt a réteget nem nehéz azonnal maguk
alá utasítani. Az ilyen helyzetből jövő
szülők nyílt bírálata, felelősségre vonása magától értetődő viselkedési stratégia. A partnerként való bánásmód
igen ritka. Egy alsó tagozatos gyer-
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mekvédelmi felelős tanítónő számolt be arról a kiemelt
esetéről, amikor úgy oldotta meg az érintett roma kislány
problémáját, hogy kiment családot látogatni és felelősségre vonta a családfőt, hogy „milyen apa maga?!” egy
romos putriban hagyja lakni a családját…
= A gyermekvédelem iskolai szabályozása. A dokumentumok és a napi ügyvitel szintjén, az erre a feladatra kialakított szervezet (megbízások rendszere), intézkedési algoritmus (a probléma észlelésétől a gyermek biztonságának eléréséig). Szolidaritás a testületben, a szülők között
és a gyermekközösségben (intézményei, formái, a vezetői
támogatás eszközei). A problémás gyerekek egyéni „kezelése” igen kevéssé működik szervezett szakmai algoritmusok szerint, nem ritka, hogy a „kényelmetlen” tanulókat speciális osztályokban különítik el. Az ilyen diszkriminatív jellegű osztályszervezést a jó érdekképviseleti
pozícióból diktáló szülők is támogatják (esetleg maguk
kényszerítik ki az iskolavezetés ez irányú döntéseit…)
= A gyermekjóléti támogatások formái. (segély, ingyenes
tankönyv stb.). A szükségletek felmérésének módszerei
forrásai, az elosztás szabályozottsága. „Az ő előtti gyermekvédelmi munka szinte csak az adminisztrációból, a segélyezésből, és a hiányzások szülőkön való „megtorlásából” állt. Forrás: Interjú egy iskolai gyermekvédelmi
felelőssel (Zsuzsa)
= A tanulók, gyerekek nevelésében közreműködők legfontosabb jellemzőinek értékelése - természetesen csak a
fent jelzett szempont alapján. (A szakmai, pedagógiai és
egyéb képesítések a nem kizárólagosan tanítással foglalkoztatottak munkakörei, feladatai fluktuáció, a dolgozók
kötődésében szerepet játszó mozzanatok.) Szociális ismeretek és szociális tudás a nevelőmunkában.
A szakmai kompetenciák hiánya nem csak az általánosnak mondható szakmai igénytelenség következménye. Azok a gyermekvédelmi felelősök, akik komoly elhivatottsággal próbálják végezni a munkájukat, sem jutnak könynyen hozzá a szakmai továbbképzésekhez, szupervíziós
lehetőségekhez. Az egyik kerület gyermekvédelmi munkaközösségének aktív vezetője szinte teljesen önerőből
képzi magát, nemcsak maga járt el szabadidejében továbbképzési szakmai fórumokra, hanem a hivatalos szakmai kapcsolatrendszert is saját „szakállára” építette ki
mindenféle iskolai segítség, utasítás nélkül.
= A tanulók, gyermekek összetétele. A beiratkozottak
főbb kategóriái, életkoruk, szüleik, családjuk szociális
státusza, etnikai hovatartozása alapján. Az iskolalátogatási fegyelem, évközi tanulómozgás, a tanulóközösség egészségügyi helyzete (fogyatékosság, függőségek, rizikófaktorok).
Nagyon nehéz a pedagógusoknak nap mint nap szembesülni azzal, hogy a náluk sokkal jobb egzisztenciális helyzetben élő szülők (következtében gyerekek) körében
nemigen van tekintélyük. Ez a réteg a kapitalista mintára,
szolgáltatásnak fogja fel az iskolát, nem pedig felette álló,
kötelező hivatalnak. „Az ún. elit (gazdag) rétegből származó gyermekeknél gyakran megfigyelhető, hogy tudatosul bennük a pedagógus társadalom erkölcsi – egziszten-

ciális alulértékeltsége, amely széleskörű jelenség a tanár – diák viszony újszerű feszültségeiben is megmutatkozik.” Forrás: Interjú a gyermekjóléti szolgálat egy
munkatársával (Virág)
Ezeknek a nézőpontoknak a végiggondolása nem tekinthető mindennapos rutinnak a pedagógiai kultúrával
rendelkező iskolavezetés számára. Ezek egyben egy
másik önálló szakmai kultúra, az iskolai gyermekjólét
kérdései. Az elmúlt néhány évben létrejött gyermekvédelmi szolgálatok munkatársai, az iskolák gyermekvédelmi felelősei, az ifjúságpedagógusok, az iskolapedagógusok, az iskolai szociális munkások, a szociálpedagógusok, a gyógypedagógusok, a fejlesztő pedagógusok
és más segítő foglalkozásúak azok, akik, fel kell hogy
tegyék ezeket a kérdéseket.
ESZIK ZOLTÁN
eszik@ella.hu
Jegyzetek:
1 Ezek a jóléti ill. lakhatási támogatási rendszerek valójában
érzéketlenek voltak az egyes emberek, családok tényleges
szükségletei iránt, - (pl. mindenkinek ugyanakkora méretű
lakást kínáltak) - nagymérvű bürokráciával működtek és
rendre újabb feszültségeket termeltek (pl.: gettósodás,
slumosodás).
2 Eszik Zoltán: Egy mamut humanizálása. Az Újkerti Általános Művelődési Központ KOMA pályázata. 1995.
3 Az iskola és a gyermekjóléti szolgálatok kapcsolata. Kutatásvezető: Eszik Zoltán. Közreműködött: Dió Zoltán, Fábry
Béla, Horváth Judit, Kocsis Magdolna, Korponay Bereniké,
Kovács Balázs, Nagy Gyöngyi és Szigeti Gábor.

PÁLYÁZAT

A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete pályázatot hirdet
a szociális szakma képviselői részére

„NE ENGEDD, HOGY BÁNTSANAK”
címmel, gyermekbántalmazási esetleírások
elkészítésére. Maximális terjedelem: 10 oldal lehet.
Az esetleírásokat jeligével ellátva kérjük.

Beküldési határidő: 2004. február 28.
Beküldési cím: 1094 Budapest, Liliom u.8.
Kérjük felbélyegzett, zárt borítékban mellékelni:
az esetíró nevét és elérhetőségét.
A pályázatokat szakértőkből álló zsűri bírálja el.
A három legjobb pályamű díja:

50.000 Ft - 30.000 Ft - 20.000 Ft.
A legjobb írások megjelenhetnek
a Hálóban vagy egyéb formában.
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KUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN
(a FEANTSA 2002-2003-as munkaprogramja alapján)
Az országos hajléktalanellátó szervezetek
európai ernyőszervezetét a FEANTSA-t 1989-ben hozták
létre. A szervezet az uniós csatlakozás küszöbén felkészülten akarja várni a csatlakozó országok béli új tagokat.
Jelenleg a 15 EU tagállam mindegyikéből összesen 70
tagszervezettel rendelkezik, amelyek országos vagy regionális szervezetek. Kevéssel a FEANTSA megalakulása után a szervezet úgy döntött, hogy a hajléktalanság jobb
megértése, az okok feltárása érdekében szükség van egy
kizárólagosan erre a témára koncentráló kutatóintézet felállítására is. Így 1991-ben létrehozták az Európai Hajléktalanügyi Kutatóintézetet, hogy bővebb ismeretanyag
álljon rendelkezésre a hajléktalanság okairól és kihatásairól az EU tagállamaiban. A Kutatóintézetnek minden tagállamban vannak referensei, akik az információgyűjtésért
és a kutatás vezetéséért felelősek.
A FEANTSA 2002-2003-as munkaprogramja értelmében,
a Kutatóközpont munkáját valamelyest átszervezik, mindinkább az EU stratégia keretén belül folytatandó kutatásokra fókuszálva.

tatócsoport áll fel. Minden egyes kutatócsoport egy fontos hajléktalan vonatkozású kutatást fog vezetni. Az alábbi témákat választották ki:
(1) Intervenciós stratégiák
Az intervenciós stratégiák kutatócsoportja különböző EUtagállamokban a hajléktalanság kezelésének módszereiről
vezet majd kutatást. Ez olyan fontos kérdéseket fog célozni, mint pl. hogyan szervezik meg a hajléktalanság elleni harcot, mi a hatása az intézkedéseknek a hajléktalanságra, stb.
(2) A hajléktalan népesség jellemzői
Ez a kutatócsoport sokféle dimenzió mentén igyekszik leírni a hajléktalan népességet. Meghatározza, hogy kik a
hajléktalanok, és milyen sajátságok jellemzik őket az egyes EU tagállamokban. Megpróbálja azonosítani és követni a hajléktalan népességek változásait.
(3) Hajléktalan ellátási formák
Ez a csoport a hajléktalan-ellátók szerepét fogja kutatni.
Azt, hogy hogyan vannak megszervezve az ellátások a különböző országokban, milyen trendek jellemzik a hajléktalan-ellátást, milyen az ellátás minősége, a szolgáltatások
finanszírozása, a sajátos igénnyel bíró hajléktalan emberek
ellátása, stb.
A három csoport mindegyike 5 országos kutatópartnerből
és a Kutatóintézet egy koordinátorából fog állni. Minden
egyes csoport tagjai az EU különböző régióit és jóléti
rendszereit fogják képviselni.
A tematikus kutatás eredményeként a kutatócsoportok
mindegyike évente megjelentet egy tudományos cikkekből álló kiadványt. Minden cikk európai perspektívából
célozza meg a kiválasztott kutatási témát, a közös európai
trendekre és a jó gyakorlati megoldásokra koncentrálva. A
kutatási eredmények terjesztése az elkövetkező években
prioritást kap. A terjesztést a nemzetközi ernyőszervezet
számos fronton bonyolítja: Weboldala: (www.feantsa.org)
A cikkek és kutatási eredmények elérhetők lesznek:
a FEANTSA web-oldalának kutatásról és a tagállamokról szóló lapjain.
Postai és elektronikus úton
A kivonatot elektromos és fénymásolt formában is
megkapják a FEANTSA tagszervezetek, a döntéshozók és egyéb érdekelt felek.
A további terjesztést a tagszervezetek végzik saját
tagjaik között.
A FEANTSA korlátozott számban CD-ROM-okat is
készít.
Publikáció
Néhány cikket a lakhatásról, szociálpolitikáról és szociális munkáról szóló országos folyóiratokban is megjelentetnek majd.

Az Európai Unióban sem áll rendelkezésre elegendő információ a hajléktalanságról, és ez a konkrét stratégiai intézkedések hiányának egyik fő oka. A legtöbb ország esetében hiányosak voltak a Társadalmi Befogadásra irányuló Nemzeti Akciótervek a hajléktalanság és a lakhatásból
való kirekesztés elleni stratégiák tekintetében.
A tagállamokban dolgozó kutatópartnerek minden évben
beszámolnak majd a jelentősebb stratégiai intézkedésekről, naprakész statisztikákról és kutatásokról a hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség terén. A tagállamokból beérkező országos beszámolókat a Kutatóintézet
koordinátorai egy európai beszámolóban egyesítik, külön
kiemelve azoknak a bevált gyakorlatoknak a példáit, amelyeket más országokban is alkalmazhatónak ítélnek meg.
A jelentősebb stratégiai intézkedések keretén belül a beszámolók rávilágítanak a hajléktalanság multidimenzionális jellegére, így a lakhatással, társadalmi jóléttel, egészségüggyel, foglalkoztatással, bevándorlással, stb. kapcsolatos irányelvekről is szólnak.
Az országos kutatópartnerek az adott országban folyó kutatásokról is tudatják majd a Kutatóintézetet. A beszámolókat a FEANTSA web-oldalán lehet majd olvasni, valamint a FEANTSA tagszervezeteknek és más európai civil
szervezeteknek is elküldik:(www.feantsa.org).
Az elmúlt tíz évben az Európai Kutatóintézet munkája tekintélyes számú, hajléktalansággal kapcsolatos témát felölelt. A Kutatóintézet megjelentetett néhány alapvető kiadványt a hajléktalanságról. (Az ifjúság és a hajléktalanság, Hajléktalan nők, Hajléktalan emberek ellátása, Támogatás és lakhatás, Lakáshoz jutás, stb.)
A tematikus kutatás új stratégiájának részeként, három ku-
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(Hajléktalanok foglalkoztatása Debrecenben Foto: © Varga Sándor)

A FEANTSA bővítésével párhuzamosan a Kutatóintézet
bővítése is napirenden van. A FEANTSA óvatos és jól
megfontolt módon kívánja megvalósítani saját bővítését.
A főbb célok közt szerepelnek egyrészt a demokratikus
döntéshozatal, a hatékonyság és a képviselhetőség további fenntartása. A Kutatóintézet 6 csatlakozó országból
kér a kutatásról szóló áttekintést, annak érdekében, hogy
össze tudják vetni a kutatási témákat a Kutatóintézet által
folytatott kutatásokkal. Ez alapján állítják fel a Kutatóintézet kibővítésére irányuló stratégiát.
Eddig a nemzetközi ernyőszervezet kutatásra vonatkozó
tervei, amelyből kitűnik, hogy Nyugat-Európában sem
bővelkednek a kutatási adatokban, jóllehet a munkaprogramban foglaltak változást ígérnek, a hajléktalanság
komplexebb megközelítését és együttműködést az érintett szektorok között. Remélhetőleg ez a fajta stratégiaképzés alapjául szolgálhat majd a megelőző intézkedéseknek.
Sajnos jelenleg a magyarországi hajléktalan-ellátást a
probléma után kullogás jellemzi, és úgy tűnik, nyoma
sincs arra vonatkozó elképzelésnek, hogy miként is kerülhetnénk „a probléma elé”. A hazai vizsgálatok túlnyomórészt az ellátást igénybevevőkről és a szolgáltatókról
szólnak. A hajléktalan-ellátás a kliensek azonnali alapszükségleteinek kielégítésére koncentrál. Úgy gondolom
ez a jelenség valahol természetes is, hiszen az életmentő
beavatkozásokkal nem lehet várni, azokat az adott pillanatban kell megtenni. Ám míg a nyugat-európai országok fokozatosan szembesültek a hajléktalansággal, hazánkban a rendszerváltást követően egyszerre jelentek
meg a társadalmi, gazdasági átalakulás vesztesei és a
korábban rejtett hajléktalanságban élők, sokkoló ellátási
igényt reprezentálva. A problémára adott válaszul számos intézményes ellátási forma jött létre a hajléktalan ellátás elmúlt 10 éve alatt, míg a preventív intézkedések

továbbra is váratnak magukra. Ezek megalapozásához azonban tudnunk kellene, hogy:
Jelenleg milyen „utánpótlása” van a hajléktalanságnak? Milyen arányban táplálkozik a kilakoltatásokból, egyéb intézményekből való kikerülésből, családok összeomlásából? Hány ember
ellen indul kilakoltatási eljárás, és ezekből menynyit hajtanak végre? A végrehajtott esetek
elszenvedői közül milyen arányban jelennek meg
a hajléktalan-ellátás intézményeiben, mint új
kliensek? Mennyivel lenne olcsóbb az államnak
ezeket az embereket a saját, még meglévő otthonaikban támogatni, semmint a családot elemeire
bontva, tagjait külön-külön intézményes ellátásban részesíteni?
Jobban figyelemmel kellene kísérnünk az EU tagállamokban a hajléktalan populáció összetételét alakulását. Milyen
okokból kifolyólag válnak hajléktalanná az olyan jóléti államok lakói, akiknek fejlettségi szintje számunkra példaértékű. Azonban ha abba az irányba haladunk, milyen
mértékben kell majd számolnunk a hajléktalan népesség
növekedésével? Milyen arányban vannak az ottani kliensek között a bevándorlók, intézményekből kikerülők, fogyatékkal élők, és az eladósodás miatt hajléktalanná válók, stb.?
Végezetül, a FEANTSA ez évi munkaprogramjából az is
kiderül, hogy milyen nagy szerepet szánnak a kutatások
terjesztésének, elérhetőségének, hiszen az eredmények
nem lehetnek önmagukért valók. Mind az Interneten megtalálható web-oldalukon, mind kiadványok formájában,
egyszóval számos frontot nyitva teszik közzé az eredményeket.
BAKOS PÉTER
ReFoMix Kht.
peter_bakos@refomix.hu
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Minden megoldás egyedi, de a tanulságok közösek!
Szerkesztőként azzal a feltételezéssel tesszük közzé ezt a felhívást, hogy kollégáink kreativitása, innovációs készsége határtalan, és biztosak vagyunk benne, hogy számtalan eredeti megoldással fogunk találkozni a – javaslatunk szerint nem több
mint 3-4 ezer leütésből álló – híradásokban, amelyek végén
feltétlenül rögzíteni kell a szerző(k) elérhetőségét, hogy hol
lehet további információhoz jutni. Az igazán hasznos az email
cím lenne (mindenütt, ahol ezzel rendelkeznek), s ha még
nincs, itt a nagyszerű alkalom, hogy a fenntartónál, más partnereknél érdeklődjenek, kaphatnak e egy postafiókot az intézmény számára!
Fórumot a gondolatnak!
A befektetett munkáért jutalom jár! Erre vonatkozó megkeresés
esetén szakmai lektorokkal, szervezett vitákkal állunk egy-egy
ötlet, javaslat mellé, akár a beszámolóban bemutatott településen, s arra is látunk módot, hogy ilyen esetekben a szokásosnál
nagyobb példányszámban jusson Háló az érdeklődőknek! Ne
hezitáljanak írni, telefonálni! Márti a 3SZben (név, email, telefon) készen áll fogadni az érdeklődőket, minden megkeresésre
válaszolunk.
(a Szerkesztők)

FELHÍVÁS
Intézményi portfólió bemutatására
Egyre gyakrabban kerül más közegben is említésre ez - az eredetileg - a közgazdaságtanban, a pénzügyi szolgáltatások területén alkalmazott kifejezés: PORTFÓLIÓ. Ott azoknak a befektetéseknek az összességét értik a portfolió szó jelentésének,
amiben egy személynek, vagy vállalkozásnak a vagyona „testet
ölt”.
A szociális munkások „vagyona” természetesen a szakmai tudásukban rejlik, abban, hogy okszerűen és eredményesen veszik
fel a küzdelmet a társadalmi egyenlőtlenségek terheinek csillapítása érdekében, kliensek jólétéért.
Várjuk a jóléti szolgáltatások területén működő intézmények és
szervezetek jelentkezését, tudósítását, beszámolóját saját tevékenységükről, munkájukról, sikereikről. Kérjük, azt is írják
meg: milyen szervezeti formában, milyen feltételek között érték
el az általuk fontosnak tartott eredményeket!
Keressük a legjobb megoldásokat!
Szerkesztőségünk azt szeretné, ha egy-egy azonosított probléma mellé kerülne az ahhoz kapcsolódó helyben kidolgozott, alkalmazott megoldás a lehető legrészletesebb megvilágításban:
milyen jelentőségű, nagyságú a probléma, korábban mi volt a
szokásos gyakorlat, mi a változtatás célja, s az alkalmazott
megoldás mennyiben cseng rá a felismert szükségletre? Egészen addig, hogy láthatóvá váljon a szükséges energia-ráfordítás, a szükséges szakmai kompetencia és minden más lényeges
feltétel (pl., hogy mibe kerül!)
Szervezet: segít vagy akadályoz?
Magunk között elismerhetjük, hogy a szociális munka pénzbe
kerül és a szolgáltatások felelősei a legolcsóbb, leghatékonyabb
megoldásokat szeretnék finanszírozni. Erre gyakran a szervezet
átalakításával látnak megoldást. Minden törvényi előírás ellenére egy dzsumbuj, ami a települési ellátó hálózatok szervezeti
összetételét illeti. Segíti vagy akadályozza a munkát az aktuális
szervezeti forma? Erre térjenek ki a beszámolók!

RÉVÉSZEK
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Új, szakmai hírlevél ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
2003. januárjában először, azóta pedig kéthavonta jelenik
meg a Budapesti Szociális Központ és Intézményei dolgozóinak információs lapja, a RÉVÉSZEK.
E pirinyó csillag-keretünkben csak annyi helyünk van,
hogy remek és önmagukért beszélő rovataik címét ide másoljuk, és szívből ajánljuk azok tartalmának böngészését:
Függő Világ + Szépítő + (H)arcok + Megjegyzem + Csiga-Ház + Falak + EZ+AZ + Emberi történetek + In
Medias Res.
(Címük: bmszkireveszek@freemail.hu)
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SZERKESZTŐSÉGÜNK POSTALÁDÁJÁBÓL
Figyelemre méltó írás jelent meg a HÁLÓ 2003. júliusi számában, a gyerekvédelmi gondoskodásból kikerülő nagykorú fiatalok otthonteremtési támogatásával kapcsolatban dr. Letenyei
Róbert jegyző tollából. A gyermekvédelmi szakellátásból kikerülők életkezdésének, otthonteremtésének megoldása valóban
évtizedes probléma, aminek megoldása legelsősorban, annak
elvi eldöntését igényli, igényelte, hogy vajon a családjából kiemelt gyermek nagykorúvá válván, mely ellátórendszer segítségét, szolgáltatásait kell, hogy megkapja, veheti igénybe.
1997-ig a közvélemény és a szakma is úgy gondolta, hogy ez a
feladat továbbra is a szakellátás, a GYIVI, illetőleg a főváros, a
megye dolga. A gyermekek védelméről szóló törvény logikájából az következik, hogy bármikor is kerüljön ki az ellátórendszerből a volt gondozott, végső soron az alapellátás szolgáltatásait kell biztosítani számára. A nagykorúak otthonteremtése
kérdésében azonban az állam vállalt arra kötelezettséget, hogy
az önálló életkezdéshez központi forrásokból biztosít egyszeri,
kvázi alanyi jogú támogatást. Egyetértve a jegyző úrral, ez valóban az esetek zömében piaci árú ingatlan megszerzésére nem
elegendő. Kérdés azonban, hogy valóban ingatlant kell-e vásárolni, vagy pedig a hosszabb-rövidebb távú bérleti jogviszonyt
kell szorgalmaznunk, ami sokkal kevesebb teherrel jár az életkezdő fiatalokra nézvést. Itt azonban komoly nehézséggel találkozhatunk, hiszen a magyar ingatlanok tulajdon-szerkezete
szinte alig tartalmaz bérlakásokat, vállalkozási jellegűt egyáltalán nem, szociális bérlakást pedig alig-alig, holott nem csak a
gondozásból kikerülő fiatalok számára, hanem a hátrányos
helyzetű családok számára is ez lenne az igazi megoldás. Így
ezen a ponton is egyetértve a jegyző úrral, úgy gondolom, hogy
a nagykorúvá vált volt gondozottak lakhatásának megoldása
lehet önkormányzati feladat, oly módon, hogy a bérlakásaik
körében meghatározott kontingenst biztosítanának volt gondozottak részére, melyek bérleti díjának kifizetésére, az ingatlanok lakhatóvá tételére fordíthatnák az otthonteremtési támogatás összegét. Ily módon ez a fajta támogatás valódi segítséggé
tudna válni. Mindaddig azonban, amíg a bérlakás, szociális
bérlakás piac nem éri el a megfelelő arányokat, sajnos a Letenyei doktor által jelzett problémák fennmaradnak. A bérlakás
konstrukció életképességének bizonyítéka lehet, hogy mindaddig, amíg a fővárosi önkormányzat lakásgazdálkodó is volt, a
fővárosban nagykorúvá váló gondozottak részére évente 50 és
90 közötti számban biztosított bérlakásokat pályázati úton, minek következtében a 80-as évek végén, 90-es évek elején a fővárosban nagykorúvá válók zöme, néhány éven belül saját lakáshoz juthatott. Sajnálatos módon a önkormányzati törvényből következő változásokat követően, a helyi önkormányzatok
(kerületi, települési önkormányzatok) többsége nem vette át ez
a gyakorlatot, így a fiatalok a központi forrásból biztosított otthonteremtési támogatással és erőn felüli önrész vállalásával
próbálnak megfelelő lakhatáshoz jutni.
Összegezve, én úgy látom, hogy ez a probléma a központi támogatás mellett, az önkormányzati, illetve a vállalkozói bérlakások piacának megteremtésével oldható meg. Azt semmiképpen nem tartanám szerencsésnek, ha az otthonteremtési támogatás jelenlegi rendszerének felszámolásával, önkormányzati feladatként kerülne megfogalmazásra ennek a tevékenység12

nek az ellátása.
Jól látható az elmúlt öt év tapasztalatai alapján, hogy ez a feladat is csak további plusz
források bevonásával oldható meg, mely
plusz forrásokat a helyi önkormányzatoknál
kell megteremteni, vagy számukra biztosítani.
Budapest, 2003. július 23.
DR.RADOSZÁV MIKLÓS
általános igazgatóhelyettes
Budapest Főváros Önkormányzatának
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.
Tel:
3232-900 Fax: 3232-903

A ’90-es évek elejéig, amíg a főváros
önálló lakásgazdálkodási jogköre
meg nem szűnt, a Budapesten nagykorúvá váló, állami gondoskodásból
kikerült fiatalok nagy többségének
lakhatási problémáját sikerült megoldani néhány év alatt. Az évente 1-2
alkalommal meghirdetett lakáspályázaton, alkalmanként 40-90 fiatal jutott önálló bérlakáshoz. (Az más kérdés, hogy ezeknek a -többnyire - szoba-konyhás lakásoknak az állapota
esetenként alig volt alkalmas a rendeltetésszerű használatra.)
Az önálló lakásgazdálkodás megszűnésével a kerületi lakáspályázatokon
próbálkozhattak a fiatalok, a
„szociálisan érzékenyebb” kerületek
előnyben részesítették a volt állami
gondozottakat. A XII. és a X. kerület– néhány évig még elkülönített a
lakásállományából évente 3-6 lakást
a kerületben lévő gyermekotthonokban nagykorúvá válók számára. A
’90-es évek közepére ezek a lehetősé-
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A HÁLÓ 2003. áprilisi számában feltettük
a kérdést, hogy TI MIT GONDOLTOK ERRŐL
AZ AKCIÓRÓL? Vajon a rák iránt hasonlóképp elkötelezett, hazai civil szervezetek
„bevállalnának-e valami hasonlót, a szent
cél érdekében?” Szerkesztőségünk őket is
megkereste. Íme az első válasz:

gek is kifulladtak: a bérlakás-állomány jószerivel elfogyott.
A lakáspályázati rendszer ugyan megmaradt a kerületek egy
részében, de az éppen megüresedő lakásállománytól függ,
hogy az aktuálisan meghirdetett pályázat „szociális célú”e?
Milyen lakás-megoldások adódnak ma a fővárosban állami
gondoskodásból nagykorúságukkal kikerülő fiataloknak?
Nézzük a tényleges lehetőségeket!
(1.) A gyermekvédelmi törvény hatálybalépését megelőzően
nagykorúvá váltak számára, az „otthonteremtési támogatás”
alternatívájaként, a minisztérium évente kiírt pályázatán a
főváros mintegy 10 fiatal lakásmegoldásához járul hozzá
(2002-ben 4 millió Ft-tal).
(2.) Az úgynevezett albérlők házában évente, átlagosan, 2530 fiatal jut, több évre szóló, tartós lakhatáshoz. A pályázat
elbírálása során a Fővárosi Önkormányzat Szociálpolitikai
és Lakásügyi Bizottsága előnyben részesíti a „volt állami
gondozottakat”.
(3.) Eséllyel indulhatnak a Szociálpolitikai és Lakásügyi
Bizottság által meghatározott pályázati feltételekkel, a főpolgármester által kiírt „szociális jellegű bérbeadási pályázaton”. Az elmúlt évben 12 fiatal jutott lakáshoz ebben a
pályázati körben.
(4.) Pályázat keretében karitatív szervezetek kaphatnak
bérlőkiválasztási jogot hajléktalanok számára a kerületek
lakásállományába tartozó lakásokra. (A tavalyi és az idei
évben volt egy-egy ilyen pályázat). A 7-10 megpályázható
lakásra a pályázati feltételeket ugyancsak a Szociálpolitikai
és Lakásügyi Bizottság határozza meg.
IHÁSZ MÁRTA

Szövetségünk tagjai volt rákbetegek, akik
úgy támogatják a rákkutatást, hogy hozzájárulnak testük fotózásához, „meztelen valójuk” megmutatásával – de csak orvosi dokumentációs céllal. Az ilyen fotózáshoz sem
arcukat, sem személyiségüket nem adják,
mert e fotókon testük csupán a tudomány
„tárgya”, és nem más. Mi a testünket nem
reklám-anyagnak tekintjük.
Úgy érzem, a „meztelen adománygyűjtést”
az angol hölgyek legfőképpen a saját maguk szórakoztatásukra találták ki. A saját
testüket használták mások motiválására. De
ha valaki megelégeli a sütés-főzést, és minden ötletéből kifogyott, akkor ne lenne más,
mint hogy levesse a ruháját? Vajon mi lesz a
következő, hasonló mentő ötlet? Netán a
férfiak meztelensége? Ehhez a témához méltóságteljesen kell közelíteni és nem ilyen
bizarr formában. Tudom, hogy a
magamutogatás és a
meztelenkedés korszellem. Számunkra
viszont az intim
szféra része. Egy
aktnaptár üzenete:
a szépség. Piknikus hölgyek esetében az ember azonban
kénytelen
másra is gondolni ...
Mikéné Bodor Mária
Rákbetegek Országos Szövetsége
(rakszoc@enternet.hu)

JÓTÉKONYSÁGBÓL VETKŐZNEK AKTNAPTÁR A RÁKKUTATÁSÉRT
Az angliai (Todmorden, West Yorkshire) jótékonysági
egyesület nőtagjai úgy döntöttek, hogy aktnaptáron szerepelve próbálnak pénzt gyűjteni a rákkutatási alapba adta hírül az Ananova című Internetes újság. A nyugatyorkshire-i asszonyok már-már kifogytak az ötletekből, amikor a meghökkentő javaslat elhangzott. "Igaz, más egy kicsit,
mint az eddigi sütés-főzés, kertészkedés, amihez mindannyian hozzászoktunk, de olyan jól sikerült, hogy sokkal többen akarnak most az
egyesülethez csatlakozni." mondja Susan Wainwright, ötvenesztendős
tanárnő, akinek eszébe jutott az új projekt. "Először attól féltem, egy
kicsit túllövünk a célon, de most örülök, hogy megcsináltuk, mert a naptár felkeltette az érdeklődést a rák veszélye és az egészséges életmód
iránt, mi több, pénzt is gyűjtöttünk a további kutatásokra." A naptár darabja 5 fontba (kb. 2000 Ft) kerül. Megrendelhető: Cancer Research
UK, Furness House, Furness Quay, Salford Quays, Manchester M5
2XZ Telefon: +44 (161) 772-5555. A naptáron jótékonysági egyesület
tagjai valóban meztelenül láthatók, igaz, méltóságuk megőrzése érdekében bizonyos kellékek segítségével eltakarják a fontosabb „stratégiai”
pontokat. Az októberi fotón például rózsaszín lufikat használnak erre a
célra. A képeket úgy állították össze, hogy azok ösztönözzék a vásárlókat az egészséges életmódra, az egészséges étrend betartására.
Susan Osborne, a rákkutatás-központ kommunikációs igazgatója el volt
ragadtatva a különleges naptártól: "Fantasztikus ötlet, ízléses kivitelezés!"
http://www.ananova.com/news/story/sm_673406.html
http://velvet.hu/v-onleany/v-esely/jotekonyvetk/

1%
A Civil Iroda Alapítvány „Nonprofit Közlemények” címmel újságot alapított, melyet
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2.2.4/1150/ 2003. lajstromszám alatt
nyilvántartásba vett. Így ez a sajtótermék
alkalmas arra, hogy abban jogszerűen (és
INGYENESEN!) megjelenjenek a civil szervezetek 1%-os támogatásáról szóló közleményei, és ezzel teljesítsék jogszabályi kötelességüket.
Részletes információk az ado@civili.hu, a
http://www.civili.hu/php és a 30/6013529
mobiltelefonszámon kaphatók.
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Ez itt ismét a:

HILSCHER DÍJ - SZMME
A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete - bensőséges ünnepség keretében
- kitüntetést adományozott a szociális munka „hőskorának” két tereptanár oktatója
részére. Az SZMME által alapított Hilscher
Rezső Díjat a Szociális Szakmai Szövetség
Liliom utcai helyiségében megrendezett
munkakonferencián vehette át Richard
Steinmann, a Maine Egyetem (USA) Emeritus Professzora, a maga és Margaret Yeakel nevében. Mindketten az - első magyar
szociális munkás tereptanár képzés oktatóiként - kiemelkedően sokat tettek a magyar
szociális munka fejlődéséért, és a kezdetektől fogva, folyamatosan figyelemmel kísérik azt. Richard Steinmann európai körutazása tálcán kínálta a lehetőséget arra, hogy
múlhatatlan érdemeikre ismételten felhívjuk
a szakma figyelmét és megköszönjük nekik
a megköszönhetetlent. Mivel a 87 éves (!)
Margaret Yeakel, a Temple Egyetem (USA)
professzora, betegsége miatt már nem utazhat, ezért számára „örök kollégája” vitte el
Philadelphiába a Hilscher díjat.

SZOCIO-BLOG
Helyesebben még mindig csak lesz az. Az alábbi még
mindig nem az. Csak példa arra, ami lehetne. Mármer-hogy az Internetvilág telidestele csetrúmokkal (chatroom = beszélgető-csoport), meg „BLOG”-okkal. Bár nem
t’om mi az. Csak sejtem. Valami naplóféle. Vagy hangulatjelentés. Azokról, akik öncenzúra nélkül irkálnak másoknak/-maguknak, ami eszükbe jut. Miért is ne? Legyen
BLOG a „szoció”-ban is! BLOGoljunk! Gyomorból! Milyen a szociálisok hangulata? Mint a „SZOCIO-BLOG”, pl.:

(A HÁLÓ 2003. márciusi számának 11. oldalán olvashattatok róluk néhány sort „Levél a távolból” címmel.)

KITÜNTETÉSEK
AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

A „jó ügyfél” az, akinek a problémájának kezelésére
van ötletem. (Nagyképűen: szakmai válaszom.) A
„rossz kliens”-ére pedig nincs.
((jo.kliens.blog))
***
Nézem a „Kóla-puska-sültkrumpli”-ra meglehetősen bénán „lefordított” „Bowling for Columbine” című Oscar
díjas filmet. A média hangosan ordibálja, hogy hamísított dokumentumokból áll. Például a fegyvertartás szükségességét hirdető faszi nyakkendőjének színe és a háttér, ami előtt beszél, az egyik pillanatról a másikra megváltozik.
„Na és?” – mondom magamban. Nem tök mindegy,
hogy egy olyan előadókörúton, ahol minden alkalommal
ugyanazt a süket dumát nyomja le az illető, melyik beszédének melyik részlete, épp milyen nyakkendőben
optimális kameraállású? Az Oscar-t tutiba’ nem a hol
lila, hol bordó nyakkendők dokumentálásáért kapta a
film, hanem a fegyvertartás csökkentését szorgalmazó
társadalmi üzenetéért. S itt egy közösségi szociális
munka-elem is megjelenik a filmen:
A film rendezője rábeszéli a Columbine város középiskolájában golyót kapott két fiút, hogy kérjenek kártérítést a „K-mart áruházlánc”-tól, mert az őket halomra
lövöldöző társuk ott vásárolta a skulókat – a kiló kenyér
és a rágógumi mellől. A kerekesszékbe kényszerült fiú

A Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozata kitüntetést kapta:
Mizsey Ágota, a Budapest Csepel Önkormányzat Családsegítő Szolgálata nyugalmazott vezetője;
Némethy Mária, az Egymást Segítő Egyesület elnöke;
Soltész Anikó, a Seed Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója;
Zalabai Péterné, a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány ügyvezetője;
Varga Ferenc, a Magyar Speciális Olimpia
Szövetség társelnöke;
Wirth Judit, a Nők a Nőkért Együtt az
Erőszak EllenEgyesület elnöke;
A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta:
Breuer Tiborné, szociális munkás.
A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést kapta:
Angler Lászlóné, a Fővárosi Önkormányzat Átmeneti Gyermekotthona gazdasági
igazgatóhelyettese.
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érvelése és a gerinc-sérült másik fiú látványa sem elegendő ahhoz, hogy érdemben foglalkozzanak a kérésükkel. Ám miután a forgatócsoporttal együtt dolgavégezetlenül távoznak, az egyik srác nagyhirtelen bedobja azt
az ötletét, hogy a következő hipermarketben vásárolják
fel az egész töltény-készletet. És lőn. Majd e „hétvégi
bevásárlás” eredményével visszatérnek az előbbi helyszínre, és blazírt pofával beterítik az információs pultot
- elképesztő mennyiségű és típusú lövedékkel. Erre a
látványos gesztusra a K-mart igazgatósága meghátrál, és
sajtótájékoztatón jelenti be, hogy az áruház terméklistájáról leveszik a lőszereket.
Miért is érdekes ez a történet
szociális munkás nézőpontból?
Mert ez a jelenetsor is bizonyítja, hogy a segítő folyamatban a segítőnek érdemes legalább egy javaslattal előrukkolnia, ami aztán a továbbiakban már csak arra
lesz jó, hogy az ügyfélnek annál sokkal jobb ötletei támadjanak. És nagy valószínűséggel támadni is fognak –
végtére is az ő életéről van szó. A szocmunka etikusai
pedig ettől kezdve heteket tölthetnek el annak mérlegelésével, hogy a derék szocmuki beleavatkozott-e vagy
sem az adott kliens életébe.
De mire ők ezt a dilemmát megoldják, addigra a szocmunkás és kliense már messze jár…
((sultpuska.blog))
***
A térfigyelő kamerák is szégyenlősen elfordulnak.
((nyócker.blog))
***
Mit lát a segített? A segítőt vagy a segítést?
((seg.blog))
***
Úgy megfázdam, hogy el deb tudob bondani.
:-(((
((hapci.blog))
***
Ha kezembe veszem a ringlót, kettényitom, és kiveszem
a magját, majd ez utóbbit beteszem a számba, akkor
honnan lehet tudni, hogy valamit már rosszul csináltam?
((alzheimer.blog))
***
„Miért háromjegyű a súlyom?” – kérdezte Nagy (Big)
József (Joe), aki immáron harmadik esztendeje csak
tésztán és a kukákba dobott Big Mac maradékokon tengette életét.
((kg.blog))
***
Új műfaj, új rovat; pörgős, billentyűre gyógyult
blog-huszárok izzadnak napok óta, mit is, hogyan, minek. Valami napit, aprót, velőset-csattanósat. ("Kevves
jelenkező, Önt mán 72 pontta’ fővettük vóna altájicociális munka haaagatónak”). Sebaj. Maj jövőre!
((nulla.blog))

MINT AKI HALKAN BELELÉPETT…
Magyarország belép az Európai Unióba
(vagy egyesek szerint az Unió lép be hozzánk, de hisz ez most mindegy). Előzetes
információink szerint a magyar helyiségnevek némelyikének a sokkal hangzatosabb angol megfelelőjét fogják javasolni,
melynek elfogadásáról az adott települések lakossága fog dönteni. Egy majdani
EU térképről másoltuk ide az alábbi
városneveket (az esetleges nyelvtani hibákért
előre is elnézést kérünk):
Ajka
=
Baja
=
Balatonakarattya =
Békásmegyer
=
Békéscsaba
=
Csorna
=
Diósd
=
Diósjenő
=
Érd
=
Érsekvadkert
=

Her Lip
His Problem
Wish of Balaton
Froggy Goes R
Pacific Csaba
He Would Steal
Nutty D
Eugene Nutty
Reach It
Archbishop
Wild Garden
Hatvan
= Have Six
Héviz
= Hey Water
Kistarcsa
= Little Hold It
Lábatlan
= Legless
Lajosmizse
= Mizs Of Louis
Leányfalu
= Girlvillage
Martfű
= Veered Grass
Mogyoród
= Your Peanut
Nagybajom
= My Big Problem
Nagykovácsi
= Big Smithy
Nemesvámos = Noble Customs
Rókus (kishelyesírási hibával)
= Rho Shut Up
Szarvas
= Very Bad Iron
Szászhalombatta = Saxon Pile Fucked It
Szentes
= Saint S
Szombathely
= Saturday Place
Tolna
= He Would Push You
Törökbálint
= Turkish Valentine
Várpalota
= Castlecastle
Veresegyház
= Red One House

Ha netán olvasóinknak is támadna hasonlóan maradandó fordítási ötlete, kérjük, azonnal (de legkésőbb a kétnyelvű
helyiségnévtábla felállítása előtt) tájékoztassanak bennünket, hogy mielőbb közzétehessük.
(a Szerk.)
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KIADJA: Szociális Szakmai Szövetség
1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel.: (1) 216-2866 E-mail: 3sz@interware.hu Web: www.3sz.hu; www.halo.szochalo.hu
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Hírlapüzemági Üzemigazgatóságnál (1848 Budapest), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél,
a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, 1900 Budapest, VIII. Orczy tér 1.) és a vidéki postahivatalokban.
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