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Miként értelmezhető a területi és a minőségi dimenzi
a szociális szolgáltatásokban ?

• A humán ökológia és a zoon organicon
központi kérdései
• Az EU lisszaboni politikai célkitűzései
• A területi dimenzió új értelmezései
• A minőségi dimenzió, mint professzionális
minőségi és szolgáltatási kultúra
• Területi szociális munka módszerei
• A területi szolgáltatások minőségi
nézőpontjai

A humán ökológia és a zoon organicon kérdései
• Háromgenerációs családmodell, a párkapcsolatok hosszú távú
jellege, a női-férfi munkamegosztás komplementer jellege helyett a
• Szolgáltató gazdaság: hosszú ifjúsági (23-28 éves korig) és
időskorú függőség (55/65- 90),a női/férfi munkahelyek kompetitív
jellege,középosztályosodás- a férfi/női együttélés tartóssága és
státusképző szerepe megszűnt, technológiai és menedzseri
képességek szükségessége az egyén önszerveződése, integritása,
szociális és politikai jogai vonatkozásában.
• Skálagazdaság: urbanizáció, a foglalkoztatás kettészakadása lokális
és nemzetközi szinten, lokalitás etniai esszencializmusa, a humán
kapcsolatok kulturális megalapozottsága hiánya
• Megnőtt az emberi életutat érintő regisztrációs szükségletek igénye:
több családi változás, mobil jellegű foglalkoztatás, oktatási,
egészségügyi, szociális, tulajdon adatok:

Új közigazgatási szükségletek
• Az állami, államközi, lokális helyi regisztrációs jellegű szolgáltatások
új alapokra helyezése,
• A 3 generációs forrásrendszer hiánya – a lakosság korábban nem
látott tömegeinek forráshiánya – közérdekű humán és szociális
szolgáltatások iránti magas szükségletek
• A lakosság diverz jellege – eltérő területi szükségletek –
területközpontú szolgáltatási igények – már nem korlátozhatók egyegy sebezhető csoportra
• A humán szolgáltatások fragmentálódása eltérő minisztériumok,
ágazati politikák hatáskörébe, ami párosult a kormányzati szintek
fragmentálódásával
• A humán tőke stratégiai fontossága: minőségi képzések, preventív
egészségügy, jobb interakciós minőség, magasabb viselkedési
kompetencia

Európai válaszok az új közigazgatási szükségletekre
• A humán szolgáltatások integrációja és decentralizációja:
–
–
–
–

Általános érdekkörű szociális szolgáltatások
A szolgáltatások minősége fejlesztése
Új szolgáltatási modellek kialakítása
A szolgáltatások állami forrásoktól való függetlenítése: a szociális gazdaság
kialakítása
– A humán szolgáltatások

• Az EU lisszaboni programja
•
•
•

A kompetens állam megteremtése, az állami képességek fejlesztése
Az európai társadalmi modell definiálása: civil béke, az európai gazdasági,
területi kohézió eszközei az általános közérdekű szociális szolgáltatások
Az európai alapjogokból levezethetők, feladatuk, hogy a veszélyeztetett, a
kritikus helyzetben levők problémáinak kezelése, preventív és kohéziós
szerepkörűek, mindenki számára elérhetők, erősítik a részvételiséget, segíti a
diszkrimináció mentességet, perszonalizált, integrált, helyi kulturális tradíciókra
építő, autonóm állami szervezetekre, önkéntes munkákra, inklúzi
megteremtésére alkalmas.

A közérdekű humán szolgáltatások normatív modellje
• Az alapvető emberi jogok értelmezése: társadalmi inklúzió, a
személyiség méltósága, a személyek szabad mozgása. Új elem: az
egyén közösséghez fűződő jogainak értelmezése: fogyatékkal élők,
állandóan gondozottak életminősége
• A humán szolgáltatások használóinak szükségleteit: földrajzi,
társadalmi, kulturális környezetben szemléli, minőségi orientációban
• Minőség: antidiszkriminációs törekvések, egyenlő kezelés elve,
minden szolgáltatás esetében, magán és családi élet védelme, női
és férfi egyenjogűság, fertőzésektől való védelem, információkhoz
való jog, a gondozók képzéshez való joga.
• Kiemelt a gondozó személyzet egészsége, munkakörülményeinek
fejlesztése, képzése és biztonsága.

A területi nézőpont beemelése a szociális munkába
• A szociológia területi nézőpontjainak rehabilitása: E. Goffman,
Henry Lefebvre, David Harvey, Durkheim, Simmel, Castells,
• A társadalomföldrajz skála gazdaságra és skálapolitikára vonatkozó
nézőpontjai: a társadalmi tér és a területi skála rendszeres
újraértelmezése a társadalmi stratégiák mentén az ellenőrzés és a
hatalmi megerősítés érdekében
• A város- és vidékgazdaság új modelljei és módszereinek
megjelenése a szociális munkában: rendszerközpontú szociális
munka,térelemzés, szociális tér alapú fejlesztési munka,
térközpontú szociális deficit és forráshiány elemzés, a való élet
gazdasága újraértelmezése a közösségi gazdaság modelljeiben,
részvételi projekttervezés, annak politikai, jogi, társadalmi megalapozása, szociális tér menedzsment, szociális vállalkozás
fejlesztés
• Új szolgáltatási modellek. Iskolai, ifjúsági, közösségi szociális
munka, egészségfejlesztés, lakás és foglalkoztatáspolitika,
szimbolizáció, kulturális fejlesztés

Váltás a közigazgatási paradigmában
• A kormányzatok minősége fejlesztése: a kormányzati szintek
integrálása, megerősítése, a közszolgáltatások minősége
kompetenciáinak fejlesztése, professzionális állami szolgáltatások,
választható fejlesztések, hálózati állami szolgáltatás, értéket a
pénzért, megbízható, elérhető szolgáltatások.
• A „Public Value” a „közösségi érték” szemlélete az egyéni értékkel
szemben; univerzális szolgáltatás, nyitott, elérhető
• Megszüntetni a sokféle civil szolgáltató szervezetet
• Integrálni az állam eltérő szintjeit, a háttér hivatali munka
csökkentése, a közbeszerzések koncentrálása, költségcsökkentése
• Holisztikus, szükséglet alapú szolgáltatások, egyablakos
rendszerek, adattár alapú információs tárházak,
• „Közösségi érték”: a közszolgálatban meglevő társadalmi érték nem
azonos agazdasági hatékonysággal, hanem közéték teremtés
történik: gazdasági prosperitás, társadalmi kohézió, kulturális
fejlődés, jobb szolgáltatás, szociális tőke, elszámoltatható

A politika központi szerepe a szolgáltatásokban
• Állami intervenciók, beavatkozások,
• Az állami szolgáltatások legitim szervezetek, kollaboratív,
konzultációs kötelezettséggel,
• Kapcsolati nézőpont a közbeszerzésekben
• Adaptációs modellek kialakítása mellett
• Nagyobb nemzetbiztonság, szegénység csökkentés,
közegészségügy fejlesztés: pl. a szemét magán elszállítása
probléma megoldás, ha állami szervezet által történik akkor +
egészségvédelem
• Kollektív preferenciák. Nem az egyén, hanem az állampolgár
szükségletei megoldandók
• Hatékonyság, kiszámíthatóság, kiegyenlítettség – a teljesítmény
célen túl közérték teremtés: bizalom, legitimáció, különösen a
szolgáltatások minősége, elszámoltathatság a kormányzat, a
fogyasztók, az adófizetők a szakma szempontjából

A közszolgáltatások vezetői új szerepkörben
• A közérdek és a közösségi érték ügyképviselői, nagy stratégiai
akciókra való alkalmasság
• Kondratyev hullámok: különösen erős az adminisztratív kapacitás –
EU liasszaboni célok – tevékenységre képes állam, a kulturális
alapok fejlesztése
• Neo-weberiánus állam ideál: az állam, mint politikai közösség új
szerepköre, a képviseleti demokrácia megváltozása, a közigazgatás
nem egyéni érdek alapú, a közszolgáltatás nem külső kultúra elvei
mellett
• Professzionális minőségi és szolgáltató kultúra
• A szakpolitika konzultációs és nem képviseleti alapú
• Eredmény és nem eljárás centrikus, ex ante helyett ex post
ellenőrzés
• Bürokraták helyett szakértők professzionális menedzsment

A területi, integrált államközpontú professzionális
szolgáltatások minőségnézőpontjai
• TQM: elemeinek megőrzése
• SA 8000 szabvány: gyermek és kényszermunka tilalma, faji, nemi,
vallási megkülönböztetés tilalma, egyesülési szabadság joga, 48
órás maximum munkaidő, egzisztenciát biztosító bérek, emberséges
munkafeltételek – Európa ezeken rég túl jutott
• CAF, ISO modell
• E-QUALIN: bentlakásos intézmények folyamataira,
fenntarthatóságra, jövőorientáltságra koncentrál
• EQUASS- túlzottan általános, absztrakt jogok, minimum standardok,
személyközpontú szolgáltatások

Európai Szociális platform:
• Az emberi méltóság és az alapjogok;
• az eredmény centrikusság (PDCA);
• az egyén szükségleteire szabott szolgáltatások az egyenlő
lehetőségekkel, a szolgáltatást használók, családjuk, a személyzet
biztonsága és munkabiztonsága;
• a szolgáltatást használók, családjuk, a személyzet és a közösség
megerősítése és részvétele a koncepciók kidolgozásában
megvalósításában, értékelésében;
• folyamatos szolgáltatás és holisztikus nézőpont a különböző
szolgáltatók között; a közösségi és egyéb szereplőkkel való
partnerség;
• képzett
személyzet,
minőségi
foglalkoztatottak,
decens
munkafeltételek, befektetés a humán tőkébe, a továbbképzésbe;
átlátható vezetés, kiszámíthatóság (információ, kommunikáció,
részvétel).

CQF for SSGI (közös minőségi keret a közérdekű
szociális szolgáltatásokra)
•

•

•
•

•

E modellt az egészségügyi, idősügyi, foglalkozási baleseti,
munkanélküliséggel kapcsolatos, nyugdíjazási és fogyatékos
szolgáltatásokhoz, valamint a személyekhez kapcsolódó preventív,
alapvető jogokat biztosító és inkluzív szolgáltatásokhoz használják.
Alkalmas a krízishelyzetben lévők (adósság, munkanélküliség, függőség,
családfelbomlás), a társadalomba reintegrálandók (rehabilitációs,
bevándorlók nyelvi képzése, munkaerő piaci felkészítés, idősek, fogyatékkal
élők, tartós betegséggel élők), lakás problémákkal küzdők, szociálisan
hátrányos csoportok, stb. szolgáltatásaihoz.
A modell központi feladata, a tervezés, kivitelezés, monitoring és értékelés
megkönnyítése.
A szociális szolgáltatások minőségfejlesztése, és a szociális ellátórendszer
minősége fejlesztése, a transznacionális aspektusok erősítése (jó
gyakorlatok).
A modell leírása. A CQF modell kontextus, szervezeti és szolgáltatási
aspektusokat, valamint eredményeket vizsgál.

CQF for SSGI kontextus nézőpontja
• A kontextus nézőpont: kitér a törvényi, jogi, fizikai, szervezeti
kontextusra, amelyben a szolgáltatás történik.
• Ezen nézőpontok a minőség feltételei, bemutatják a nemzeti és helyi
hatóságok felelősségét a társadalmi problémák iránt, közvetlenül
vagy közvetetten.
• A közérdekű szociális szolgáltatások mindenkit érintenek. Kiemelten
a sebezhető személyeket, és a minőség az emberi jogok
gyakorlásának és a társadalmi inklúziónak a megteremtése.
• A jogszabályalkotóknak és a szolgáltatóknak a felelőssége
megosztott a minőség vonatkozásában. A hatóságok felelőssége a
kontextus megteremtése (pénzügyi, forrás és jogi), amelyben a
szolgáltatók tevékenykednek. A CQF a szolgáltatást lebonyolítók, a
szakemberek részére készült modell.

CQF for SSGI szervezeti,szolgáltatási és eredmény
nézőpontjai

• A szervezeti nézőpont: a szolgáltató szervezet jellemzőit,
módszereit, technikáit, forrásait, azok menedzselését érinti.
• Idetartozik a humán, a fizikai és a szervezeti kompetenciák megléte,
ami kulcstényező a minőségben, mert a menedzsment nézőpontból
kiindulva kihat a teljesítmény egészére. .
• A szolgáltatási nézőpont: meghatározza a szolgáltató és a
használó közötti kapcsolatot, kihat a szolgáltatást használó
életminőségére és helyzetére. A kapcsolatokat a személyközi
viselkedés határozza meg. A szolgáltatás lebonyolítás folyamata a
befolyásolás és eredmény kulcs tényezője, információt ad a
szolgáltatásról és folyamatosan javítandó. A szolgáltatási folyamat
ismerete meghatározott a koordináció révén.
• Eredmények. Az eredmények a szolgáltatást használók jelenlegi és
jövőbeli helyzetét javító akciók megfogható eredményei. A személy
életminősége és elégedettsége, a szolgáltatási kapacitás
kulcseredmény.

TQS for SSGI: területi minőségi szolgáltatási
standardok

• Minőség a kedvezményezettek szempontjából: elérhetőség, az
állampolgárok egyéni szükségleteire szabott, a használó nem tárgya
a gondozásnak, hanem elősegítője, támogatója, autonóm,
megerősített személy. A minőség értelmezésbe az érintett, a
családja, a munkatárs és a kockázatviselő is bevont.
• Minőség a szolgáltató szervezet és személyzet szempontjából:
a munkafeltételek javítása, képzés, fejlesztés, személyzeti
kompetenciák, részvételi menedzsment, felszerelés és eszközök
• Minőség a folyamatokban: a kliensek szükségleteinek felmérése
képessége, és ennek megfelelő válaszok, jobb írányítás a
célcsoport és a kockázatviselők bevonására, a bürokrácia
csökkentése, a reagálási idő csökkentése, a cselekvések
kezelhetősége, megfelelő ellenőrzés és értékelés, a folyamatok
minőségét mérő módszerek kidolgozása a kvantitatív adatokon túl, a
kutatás és cselekvés összekapcsolása, akciókutatás.
• A minőség a helyi közösség nézőpontjából: szolidaritás,
hálózatok, koordináltság, a szolgáltatások integrálása

A TQS for SSGI modell célja:
• a területi demográfiai folyamatokra és a tradicionális családmodell
felbomlására adott válaszok,
• a hosszú távú gondozási rendszerek problémáira,
• a migráns lakosság növekedésére,
• a fogyatékkal élők eltérő életkori szükségleteire,
• a növekvő gyermek és ifjúsági problémákra,
• a munkanélküliségre kialakított hely specifikus szolgáltatási
rendszer kialakítása.
•
•
•
•

A célok között a fenntartható szociális szolgáltatások,
a jobb forráshasználat, a költségmegosztás,
a szociális gazdaság tervezhetősége megteremtése kiemelt.
Különös szerepe van a közbeszerzés kérdéseinek és a minőség
összekapcsolásának a helyi szolgáltatások fejlesztésében.

Mi okozza a minőségügy kérdéseinek megerősödését az európai
közpolitika szintjén?
• Egyrészt a szolgáltatások bekerülése a közös piaci tevékenységek
•

•
•

•
•

sorába.
Másrészt az európai és a nemzeti politikák számos vonatkozásban a jóléti
állam keretrendszerét megnyírbálták, főként a jóléti rendszerek
fenntarthatóságát biztosító források szűkülése miatt.
A fenntarthatóság a szolgáltatások központi elemévé vált, és a minőség
összeilleszthető a konzervatív politikai nézőpontokkal.
A fent bemutatott szociális minőségmodellek leképezik a globalizációból
fakadó szükségleteket, a szociálpolitikák és szolgáltatások lokalizációját, a
használói csoportok fragmentálódását, a civilizációs problémákból fakadó
kulturális specifikus szolgáltatások iránti igényt, a szervezeti modellek
sokféleségét, a szolgáltatási folyamatok standardizálósából fakadó
problémákat, a közbeszerzés, mint általános bürokratizáció kérdését.
A kérdés az, hogy az a „humanitárius többlet”, ami a baloldali szociális
munka elméletekből átszivárgott a minőségmodellekbe,
realizható –e európai szinten, alkalmasak –e a minőségmodellek és
diskurzusok az emberi jogi nézőpontok területi realizálására.

Összegzés
• A humán ökológia megváltozása: a 3 generációs családmodell
torzulása, a szolgáltató gazdaságban a férfi-női munka kompetitív
jellege, új regisztrációs szükségletek, skálagazdaság, kulturális
megalapozottság igénye
• Új közigazgatási szükségletek: Közösségi értékteremtés, kollektív
szükségletek, professzionális szolgáltatások
• Új állammodell, a területi kulturális közösségi állam, a politikai
szintek integrálása, a szétforgácsolt kiürült állam tartalommal
megerősítése, új demokrácia és részvételiség nézőpontok
• Új szociális szolgáltatási modell, rendszerközpontú és területi
központú szociális munka
• Új szolgáltatás minőség elméletek: E-QUALIN, EQUASS, Szociális
platform, CQF for SSGI
• TQS for SSGI: minőség a kedvezményezett, a szervezet, a
személyzet, a folyamatok és a helyi közösség szempontjából –
válasz az új problémkra
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Az emberi erőforrás menedzsment dimenziói
a szociális intézményekben
Kern András – Dr habil. Szretykó
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1. A stratégia szerepe a szociális
intézményekben
1.1. Szervezetek vezetése és a stratégia
szerepe:








A jövőben a sikeres intézményvezetés alapja a stratégiai
szemléletű vezetés.
Mit jelent ez? A vezető képes kreatív jövőképet alkotni, a gyors
környezeti változásokhoz igazodni és időben képes változtatni
az addig megszokott standardokon.
Ez a vezető tudja, hogy nem képes minden problémára és
kihívásra választ adni. Jól tudja, hogy megfelelő kollégákkal
kell körbevennie magát.
Fontos, hogy ez a vezető tisztában legyen saját értékeivel és
korlátaival a túlzott magabiztosság és önelégültség a vezetés
kudarca.

1.2. A jövő vezetőinek képességei,
kompetenciái:





o
o
o
o
o
o

Menedzseri képességek: tervezés, szervezés, ellenőrzés,
erőforrás elosztás és működtetés.
Stratégiai képességek: új lehetőségek, szolgáltatások, ellátási
területek, megoldások és fejlődési utak keresése.
A jövő vezetőjének feladatai a szociális területen:
a stratégia alkotás és megvalósítás az irányítás során,
a szervezeti rugalmasság elérése és fenntartása,
külső kapcsolatok kialakítása és menedzselése,
a változások időbeli kezdeményezése,
a szolgáltatás minőségének folyamatos mérése és fejlesztése,
a külső és belső környezet folyamatos elemzése.

1.3. A stratégia:











a stratégiában fejeződnek ki a hosszú távú célok,
melyek megalapozzák a rövidrövid- és középtávú célokkal
kapcsolatos döntéseket,
a stratégia segít a fontos dolgokra való
koncentrálásra,
a stratégia segít a konfliktusok kialakulásának
megelőzésében és annak kezelésében,
a stratégia kijelöli a konkrét szakmai útvonalat,
a stratégia segít a változások elindításában és az
ösztönzésben egyaránt,
a stratégia az alapja a minőségi szolgáltatásnak.

1.3.1. A stratégiai tervezés és vezetés:


Stratégiai tervezés: a hosszú távú célok és azokkal kapcsolatos
akciók kidolgozása.

o

Összetevők: a jövőkép megalkotása, a misszió kidolgozása, a
preferált értékek megfogalmazása, különböző érdekek leírása, a
célok kidolgozása.



Stratégiai vezetés: a cég állandó újratermelésének folyamata.

o

Összetevők: akciók kidolgozása és megvalósítása, a változás
menedzselése, folyamatos innováció ösztönzése, szükséges
szervezetfejlesztés elvégzése, a szükséges kompetenciaépítés
bevezetése, külső és belső szövetségek kötése, a
tudásmenedzsment kialakítása.

1.3.2. A jövőkép:


o
o

o

o

o

Lényege: a cég adott idő alatt hova akar eljutni?
Gyakorlati haszna:
irányt szab a döntéseknek és cselekedeteknek,
segít a tudatos és időben meghozott döntések
meghozatalában,
segít az ideális és minőségében más szervezeti helyzet
elérésében,
hosszú távú értékrendet fejez ki és segít a szükséges
változások megtételében,
összeköt, lelkesít és ösztönöz.

1.3.3. A misszió:




Lényege: a misszió fejezi ki, hogy miért van az intézmény és
miért fontos az egy adott közösség számára.
Gyakorlati haszna: a misszió utal a szolgáltatás színvonalára, a
szolgáltatást igénybevevőkkel való kapcsolatra, illetve a
dolgozók megbecsülésére.

1.3.4. Stratégiai célok:

o

o
o


o
o

o

o

o

Összintézményi stratégiai célok:
annak a státusznak az elérése az ágazaton belül, amit a vezetés
kívánatosnak tart, pl. elsőként valósítani meg új módszereket,
konkrét javaslatok megfogalmazása a változások kapcsán
gazdálkodással kapcsolatos célok, pl. pályázati források
elnyerése.
Szakterületi stratégiai célok:
szükségletekre épülő új szolgáltatások bevezetése,
különböző minőségi mutatókkal kapcsolatos célok, pl.
elégedettségi mutatók,
különböző mennyiségi mutatókkal kapcsolatos célok, pl. hány
főhöz jut el a szolgáltatás,
a kapacitással kapcsolatos célok, pl. hogy lehet vonzóbbá tenni
a szolgáltatást,
gazdálkodással kapcsolatos célok, pl. a rendelkezésre álló
javak minél racionálisabb felhasználása.

o

o

o

o

Funkcionális stratégiai célok:
megfelelő mennyiségű és minőségű szakemberállomány
kapcsán, pl. végzettségük és tudásuk folyamatos megújítása,
kutatás--fejlesztés kapcsán, pl. új szükségletek feltárása a
kutatás
szolgáltatás fejlesztése céljából,
nemzetközi kapcsolatok tekintetében, pl. tapasztalatszerzés
céljából,
kommunikációval kapcsolatos célok, pl. a helyi közösség
tudjon a szolgáltatásról.

Működési stratégiai célok:
o
hibák és díszfunkciók összesítése, feldolgozása, pl. minőség
javítása céljából,
o
a minőséggel kapcsolatosan, pl. annak nívónak a kijelölése,
ami a minimum,
o
a megbízhatóság kapcsán, pl. a szakmai hitelesség biztosítása,
o
az ellátottak jobb kiszolgálása kapcsán, pl. a szükségletek
lehető legpontosabb felmérése és a lehetséges válaszok
kidolgozása,

2. Az emberi erőforrás menedzsment
szerepe a szociális intézményekben
2.1. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma:
„… az emberi erőforrás menedzsment azon funkciók kölcsönösen
egymásra épülő együttese, amelyek az emberi erőforrások
hatékony felhasználását segítik elő az egyéni és szervezeti célok
egyidejű figyelembevételével.” (Karoliny – Poór)

2.2. Emberi erőforrás stratégia fogalma:
Az emberi erőforrások olyan mobilizálása, amely a legjobban
befolyásolhatja a szolgáltatás minőségét. A stratégia magában
foglalja az emberi erőforrás tervezését, annak elemzését és
akcióterveit, a munkaerőmunkaerő-tervezést, annak folyamatát, illetve
kereslet--kínálat oldalát, az emberi erőforrások értékelését és
kereslet
auditálását.

2.3. Az emberi erőforrás menedzsment
funkciói:
2.3.1. Munkakörelemzés és tervezés:


A munkakörelemzés lényege: a munkakörelemzés során olyan
információkat kapunk, amelyek megmutatják, hogy milyen
teljesítményt kell nyújtania a munkakör betöltőjének, illetve
képet kaphatunk a szükséges kompetenciákról és
szakképzettségekről.

A munkakörtervezés lényege: a munkakörök olyan
csoportosítása, amely a legjobban szolgálja a minőségi
szolgáltatás megvalósítását.
Módjai:
o
munkakör--specializáció,
munkakör
o
munkakör rotáció,
o
munkakörbővítés.


2.3.2. Toborzás, kiválasztás:


o
o




o
o
o
o

Toborzás lényege: a megfelelő mennyiségű munkavállaló felkutatása.
Toborzás módjai:
Belső forrásból: áthelyezés, előléptetés
Külső forrásból: munkaerő közvetítők, alkalmazotti ajánlások, saját
adatbank, munkaerőmunkaerő-kölcsönzők, állásbörzék, nyílt napok, hirdetések
Kiválasztás lényege: a megfelelő minőségű munkaerő megtalálása. A
helyes kiválasztás jelentős mértékben járul hozzá a
költségtakarékossághoz = kisebb fluktuáció, nagyobb hatékonyság.
Kiválasztás módjai:
jelentkezési lapok,
interjúk,
referenciák,
grafológia,

Kiválasztás
o
o
o
o
o

önéletrajz
pszichometriai tesztek
teamkiválasztás
értékelő központok
munkaminta

2.3.3. Munkakör-értékelés:



o
o

Munkakör-értékelés lényege: megmutatja, hogy a munkakör
Munkakörrelatív súlya és értéke mekkora az adott szervezeten belül.
Módjai:
globális
analitikus

2.3.4. Ösztönzésmenedzsment:


Célja: „…olyan ösztönzési politikának, stratégiának, gyakorlatnak és
rendszereknek a kifejlesztése és alkalmazása, amelyek elősegítik
az adott szervezet céljainak elérését a megfelelő emberek
megszerzése, megtartása és motiválása által. E fő célok mellett az
ösztönzésmenedzsment további céljai, hogy ösztönözze a
dolgozókat a munkaidő ledolgozására, a szaktudás és a
képességek fejlesztésére, a rugalmas munkavégzésre, az
előléptetésre, való törekvésre és a szervezet eredményeihez való
minél nagyobb hozzájárulásra.” (László – Poór)

2.3.5. Teljesítményértékelés:

o
o
o

Célja:
hozzájárul az intézményi célok eléréséhez
segít az egyéni képzési rendszerek kialakításában
Segít az egyéni erőfeszítések ösztönzésében

o
o

0
megmutatja a munkavállaló erős és gyenge pontjait,
információt szolgáltat a karriermenedzsmenthez.

2.3.6. Emberi erőforrások fejlesztése:


Fogalma: „…folyamatos tevékenységsorozat, amely szervezett
tanulást jelent abból a célból, hogy az egyént képessé tegye
saját viselkedésének megváltoztatására a cég stratégiájának
függvényében.” (Poór
(Poór--Bencsik
Bencsik--Szretykó
Szretykó--Ternovszky)

2.3.7. Munkaügyi kapcsolatok:


Lényege: a szociális partnerek: a kormány és érdekképviseleti
szervei, a munkáltatók és érdekképviseleti szervei, a
munkavállalók és érdekképviseleti szervei intézményesített
keretek között egyenrangú partnerként, a tárgyalás eszközével,
kölcsönösen alakítsák és képviseljék érdekeiket.

2.3.8. Az informatika és telekommunikációs
eszközök szerepe




Szervezeti felépítés
Kommunikációs és döntési útvonalak
Idő, emberi erőforrás, kompetenciák

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

shotokai@freemail.hu
szretyko@atif.hu

Civil szervezetek részvétele
Győr és Debrecen városok
szociális ellátórendszerében –
összehasonlító elemzés
Kóbor Krisztina

kobor.kriszta@t-online.hu

2011. november 4.

Civil/nonprofit szervezetek kapcsolódási lehetőségei a
szociális és gyermekjóléti/védelmi ellátórendszerhez
• 1993. évi III. törvény (szociális törvény): szociális
alapszolgáltatások és szakosított ellátások
• 1997. évi XXXI. törvény(gyermekvédelmi törvény):
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások
• 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján: A
szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat
kétévente felülvizsgálja és aktualizálja, melynek
folyamatába bevonja a településen működő és
szociális/gyermekvédelmi tevékenységet folytató
civil/nonprofit szervezeteket.
• Egyéb, „kiegészítő tevékenység”

Két régió – két megyeszékhely szociális és
gyermekvédelmi célú civil/nonprofit szervezetei

NYD

ÉA

Győr

Debrecen

Msz: 46%

Msz: 40%

139 szervezet

238 szervezet

Város: 33%

Város: 31%

34 kérdőív

22 kérdőív

2 interjú
2 fókuszcsoport

1 interjú
3 fókuszcsoport

Civil/nonprofit szervezetek részvétele Győr és
Debrecen városok szociális ellátórendszerében
Győr

Közös jellemzők

Debrecen

Alapítói kapcsolatok
(forrásteremtés)

Kiegészítő szolgáltatások Kedvezményes lakossági
nyújtása - konfliktus
szolgáltatások
Kötelező feladat ellátása:
Gyermekek átmeneti
otthona, családok
átmeneti otthona,
fogyatékosok napközi
otthona, idősellátás
Felülről építkező modell

Szolgáltatástervezési
koncepció, települési
tanácskozás,
jelzőrendszer

Alulról építkező modell

Összegzés
• Szolgáltatások kialakításában,
fejlesztésében civil szervezetek fontos
szerepe
• Szakmai féltékenység, rivalizálás?
• Professzionális hálózatok?
• Szektorok közti együttműködés?

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!!!

Az iskolai szociális munka nemzetközi
viszonylatban és Magyarországon

Jankó Judit
Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesület Elnöke

Jankó Judit KJF
adjunktus

1. Szervezetünkről
2. Az iskolai szociális munka helyzete
hazánkban
3. Nemzetközi komparatív kitekintés
4. Jövőnk

Jankó Judit KJF
adjunktus

„Step by step”
1.) 2007 november 30. – Iskolai Szociális Munkások Országos Konferencia - Székesfehérvár –

MISZME megalakulása

2.) 2008-ban átfogó kutatás „Gyermekvédelem és iskolai szociális munka” címmel
3.) Modell kidolgozása:
2009/2010 tanév - Székesfehérvári Decentralizált Modell – ISZMH működtetése
4.) 2009 - Iskolai szociális munka - Szakirányú továbbképzés akkreditálás - KJF
5.) 2009 - Felvettük a kapcsolatot az Iskolai Szociális Munkások Nemzetközi Szervezetével
6.) 2010 - Jogszabályi háttér - SZMM és OKM , majd NEFMI tárgyalások
7.) 2011 - Országszerte tagszervezetek létrehozása – partnerek keresése - hálózatépítés
8.) 2012 – Az iskolai szociális munka széleskörű elterjesztése Magyarországon

http://internationalnetworkschoolsocialwork.htmlplanet.com/
http://internationalnetworkschoolsocialwork.htmlplanet.com/Links
.html

Jankó Judit KJF
adjunktus

100 éves múlt – mai magyar jelen – és a jövő?!

USA – 1906 - kialakult az iskolai szociális munka
Európa – 40-50 éves gyakorlata van
2011 - Magyarország
Az oktatási terület kivételével mindenütt jelen van a szociális szakma!!!

Pedig:
Az iskola természetes hely szociális szolgáltatások nyújtására

Jankó Judit KJF
adjunktus

Az iskolai szociális munka kialakulásának okai
nemzetközi kitekintés

•Finnország
•Japán
•Sri Lanka
•Mongólia
Jankó Judit KJF
adjunktus

Az iskolai
szociális munka
kialakulása

Finnország

Japán

Sri Lanka

Mongólia

Magyarország

1966-napjainkig

1986napjainkig

1997napjainkig

1977napjainkig

1930napjainkig

Az állam
Gyermekjóléti
tevékenysége
Bizottság
ennek érdekében létrehozása
Koulukuraattori
Non-profit
t- Skolkuratorer
tevékenység
Non-profit
ennek érdekében
Szervezet
Az iskolai
Jankó Judit KJF szociális
munkások száma
adjunktus

500

Iskolai
Szociális
Munkások
Program
kidolgozása

Eizaburo
Yamashita

350

Iskolai
Szakmai
Szociális
Szociális
Munkások
Munka Iskola programjának
Létrehozása kidolgozása
alakul….
Iskolai
Szociális
Magyarországi
Serve NonMunkások
Szociális
profit
Mongol
Munkások
szervezet
Egyesülete
Egyesülete

21

638

57

Az iskolai szociális munka
képesítési feltételei a vizsgált
országokban

Jankó Judit KJF
adjunktus

Finnország
Iskolai szociális
munka
képesítés
bevezetése
2005 után
Iskolai szociális
munka
kurzusokat
biztosító
iskolák száma nincs adat

Japán

Sri Lanka

Mongólia

Magyarorszá
g

2008

2002-2009

2006

2010

8 egyetem,
2 főiskola

SERVE
szervezet
alap- vagy
mesterfokú
szociális
mesterfokú
munka
Iskolai szociális szociális
nincs
diploma,
munkások
munka
meghatározv művészeti
végzettsége
diploma
a
diploma
Jankó Judit KJF
adjunktus

15 egyetem

1 főiskola

alapfokú
nincs
szociális
meghatározv munka
a
diploma

Az iskolai szociális munkások
tevékenységeinek jellemző
területei a vizsgált országokban

Jankó Judit KJF
adjunktus

Finnország

- Iskolai problémák melyre az iskolai szociális munkások fókuszálnak

Prevenció
CÉL: a szociális osztállyal,
az iskolákkal,
a tanárokkal,
a közösséggel,
és a nevelési tanácsadókkal együttműködve preventív munkát végezzenek.
A szociális munkások feladata: az iskolán belül és kívül a team- munka szervezése
•
a szociális munkás,
•
az igazgató,
•
a gyógypedagógus,
•
a pszichológus,
•
és szükség esetén a tanárokat, a szülőket és a diákokat is bevonják.
A speciális jóléti csoportban heti gyűlések során megvitatják a gyermekjóléti
kérdéseket,felosztják a feladatokat, és fejlesztik az iskolaközösséget.

Jankó Judit KJF
adjunktus

Japán - Iskolai problémák melyre az iskolai szociális munkások fókuszálnak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iskolai hiányzás - 26.1%
Gyermekbántalmazás - 17.2%
Problémák a családi környezetben (kivéve a gyermekbántalmazást) - 15.6%
Baráti kapcsolatok (kivéve a terrort)- 13.5%
Fejlődési rendellenesség - 8.9%
Fiatalkori bűnözés és huliganizmus (kivéve az erőszakot) - 5.0%
Erőszak - 3.8%
Mentális/fizikai/ egészségügyi problémák - 3.4%
Problémák a tanárokkal, iskolai dolgozóakkal - 2.6%
Iskolai terror – 2.2%
Egyéb – 1.6%

Jankó Judit KJF
adjunktus

Sri Lanka - Iskolai problémák melyre az iskolai szociális munkások fókuszálnak
•
•
•
•
•
•
•
•

Szexuális bántalmazás
Fizikai bántalmazás
Elrablás
Elhanyagolás
Testi fenyítés
Lelki bántalmazás
Gyermekmunka
Halálos kimenetelű bántalmazás

Jankó Judit KJF
adjunktus

Mongólia•
•
•
•
•
•

Iskolai problémák melyre az iskolai szociális munkások fókuszálnak

Tananyagon kívüli programok szervezése
Az iskolai rendszer és fegyelem kérdései
Veszélyeztetett gyermekek védelme
Gyermeki jogok megsértésének vizsgálata
Tanácsadás tanárok és szülők részére
Egyéb

Jankó Judit KJF
adjunktus

60%
25%
6%
4%
1%
4%

Magyarország
Iskolai problémák melyre az iskolai szociális munkásoknak
fókuszálni kell, kellene!!!!

MISZME 2008-as kutatása alapján
Helyszíne: 15 település – 22 iskola
Megkérdezettek száma: 2777 fő

Jankó Judit KJF
adjunktus

Jankó Judit KJF
adjunktus

Tanulók
Válaszok
száma

Szülők
Válaszok
száma

%

Pedagógusok
%

Válaszok
száma

%

Tanulási nehézségek,
képtelenségek

420

30,15

432

37,96

165

83,33

Iskolakerülés, iskolafóbia

373

26,78

431

37,78

32

16,16

Magatartási problémák

1069

76,74

810

71,18

198

100

Erőszak, bántalmazás

302

21,68

576

50,62

48

24,24

Változások

261

18,74

361

31,72

52

26,26

Cigány gyerekek helyzete

442

31,73

366

32,16

67

33,84

Dohányzás alkohol,
drogproblémák

751

53,91

772

67,84

88

44,44

Korai szexualitás

247

17,73

384

33,74

29

14,65

Fiatalkori bűnözés

412

29,58

547

48,07

29

14,65

1111

79,76

626

55,01

187

94,44

Intézeti nevelés, gondozás

136

9,76

147

12,92

12

6,06

"A gyerekek saját magukat
nevelik fel"

237

17,01

182

15,99

86

43,43

Szabadidő eltöltés lehetőségei

201

14,43

332

29,17

39

19,7

Szekták

146

10,48

288

25,31

2

1,01

195

14

222

19,51

17

8,59

95

6,82

104

9,14

3

1,52

Trágár beszéd

Jankó
Judit KJFélő gyerekek
Fogyatékkal
adjunktus
Bevándorlók gyerekei

NEM KIMERÍTŐ LISTA AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS FELADATAIRÓL
- ahogy mi, azaz a MISZME szeretné •
•
•
•
•
•
•
•

gyermeki jogok megismeretése
szociális készségek fejlesztése – csoportok
osztályközösségeken belüli segítőhálók kiépítésének támogatása
iskolaközösségen belüli segítőháló kiépítésének támogatása
stratégia a hiányzások csökkentésére(ott ahol ez probléma)
stratégia a bukások csökkentésére (ott ahol ez probléma)
a kommunikáció javítása tanuló-tanár-szülő között
„SZÜLŐK AKADÉMIÁJA „
stresszmentes gyereknevelés
a média szocializációs szerepe

•
•

internet és bűnözés
a retroszocializáció elfogadása

az iskolán belüli segítők munkájának összefogása – belső szakmai team szervezése
a külső segítők belsővé válása – elérhetősége az iskolákban

MINDEZT A HELYI ERŐFORRÁSOK MOZGÓSÍTÁSÁVAL!!!!!
Jankó Judit KJF
adjunktus

Az iskolai szociális munkások
módszerei a vizsgált országokban

Jankó Judit KJF
adjunktus

Iskolai szociális munkások
tevékenységei

.
Finnország Japán

Sri Lanka

Mongólia Magyarország

Egyéni esetkezelés

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Csoportmunka

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Tanácsadás

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Tanácskozás a tanárokkal

Igen

Igen

Igen

Ritka

Igen

Családlátogatás

Igen

Ritka

Igen

Nem

Igen

Preventív tevékenység

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Értékelés

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Jankó Judit KJF
adjunktus

A jövőnk

Jankó Judit KJF
adjunktus

2010. október 14-én - A MISZME indítványa alapján
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya
kezdeményezésére
munkacsoport jött létre
az iskolai szociális munka szakmai, szabályozási keretének kidolgozására
Résztvevők:
az országban eredményesen működő, tapasztalatokkal bíró iskolai szociális munkát
folytató szervezetek szakemberei

2010.december.20. - elkészült az NCSSZI közreműködésével a
"Koncepció az iskolai szociális munka jogi szabályozására és
országos kiterjesztésére" című vitaanyag
http://miszme.hu/index.php?oldal=hirek&hir=000002
Jankó Judit KJF
adjunktus

Az iskolai szociális munka koordinációja

2010
Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály
2011
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltatások
Főosztály
Jankó Judit KJF
adjunktus

További infók a szervezetünkről
Honlapunkon
www.miszme.hu
Facebookon
http://www.facebook.com/#!/iskolaiszocmunka

Youtube-n
http://www.youtube.com/watch?v=mflcGAXf118

Jankó Judit KJF
adjunktus

Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni!
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Jankó Judit
+3630-9371874
jankojudit@vipmail.hu

Jankó Judit KJF
adjunktus

www.miszme.hu

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése rendelete
KONCEPCIÓ ÉS NORMASZÖVEG

méltányos igazságosság – igazságos méltányosság
innovatív racionalitás – racionális innovativitás

multiszektorális, multipoláris nyitottság
helyi szakmatársadalmi felelős részvétel
reális szükséglet-centralitás

szakmatudatosság
hiteles szakmaorientáció
értéktudatosság, értékvezéreltség, szakmai értékintegritás
szakmaközösségi, helyi társadalmi szemléletformálás

dinamizmus
reális tervezhetőség – tervezhető realitás
konkrétság, kiszámíthatóság
korszerűség, korhűség
átláthatóság
célzottság
a „segélyezés csapdájának” leépítése, a rendszerből történő bipoláris kivezetése
(ügyféli/kliensi oldalról, illetve hatósági oldalról), a „megélhetési segélyezés”
leépítése

a redisztribúció „aktivizálódásának” primátusa (a közös terhek viselésért való
felelősség elismerésének elsődlegessége)

jogállamiság érvényre juttatása
(az illegitimitás legalizálásának maradéktalan leépítése), állampolgári
joggyakorlás maradéktalan tisztelete, kötelezettségek maradéktalan
megtartatása
(KIZÁRÓLAGOS LEGALITÁS elve – A LEGALITÁS KIZÁRÓLAGOSSÁGÁNAK
ELVE)
túlszabályozás-mentesség
indokolatlan igénybevételi párhuzamosságok tudatos csökkentése

normatív pontosság
kógens (imperatív) szabályozás a méltányossági jogkörgyakorlás esetében is
az „egyértelmű” taxáció tudatos megjelenítése (az eddig túlsúlyt képező
exemplifikatív taxáció /a legtipikusabb esetekre kiterjedő „különösen”
jogformula alkalmazása/ kizárólag kivételes megjelenése)

Jogi determinitás

„Szakmaráció”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
2010. évi CXXXI. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.)

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

A jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről
szóló
1/2000. (I.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló
5/2003. (IV.22.) számú rendelete
(ELŐZMÉNY – JELEN HATÁLY)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
az önkormányzati tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló
48/2010. (XII.14.) számú rendelete

SZAKMATÁRSADALMI
EGYEZTETÉS

KÖLCSÖNÖS
ORERATÍV
FELELőS
EGYÜTTMŰKÖDÉS

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése a jövő nemzedékéért és a helyi
közösség szociális segítségre szoruló tagjaiért érzett
felelősségtől vezérelve, az egyéni, a családi és a
közösségi lét szociális biztonságának
megteremtése, megőrzése, helyreállítása, valamint a
társadalmi ellehetetlenülést okozó szociális veszélyés válsághelyzetek elhárítása érdekében alkotja meg
helyi rendeletét.

A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat
által biztosított egyes szociális -, család-és
gyermekvédelmi ellátások formáit, a szociális -, családés gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság
feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

Felelősség, individuatív közre/együttműködés, család egysége, szociális
rászorultság elve
/R. 1. § (2) bekezdése/
Önkéntesség elve
/R. 1. § (3) bekezdése/
Hatóság felelős együttműködésének elve
/R. 1. § (4) bekezdése/

Szakmai érdekérvényesítés/ügyféli érdekérvényesítés elve, fórumrendszere
/R. 1. § (6) bekezdése/
A szükséglet-megfeleltetés, a természetben nyújtott ellátások
primátusának/prioritásának elve
/R. 1. § (7) bekezdése/

Összeszervezeti szintű alapelv

Az ügyintézés szervezet-strukturális igazgatási
racionalitásának elve (VÁROSHÁZI ABLAK)
/R. 5. § (1) bekezdése/

A tartósan gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött tartósan beteg
személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú
hozzátartozó meghatározott mértékű anyagi hozzájárulásra
jogosult, ha
 családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó

jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg, és

 az ápolást végző lakóhelye és az ápolt személy lakóhelye, illetve

tartózkodási helye Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási
területe, és
 az ápolást végző személy kötelezettségét az ápolt személy

érdekének megfelelő módon teljesíti. (később részletszabály!!!)
(NÓVUM)

(NÓVUM)
Az ápolást végző személy kötelezettségét nem, vagy nem az ápolt
érdekének megfelelő módon teljesíti, ha


az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletéről nem gondoskodik
(később részletszabály!!!), vagy

 az ápolt személy háziorvosával egészségi állapotának helyreállítása érdekében

nem tart rendszeres, illetve szükségképpeni kapcsolatot, vagy



a meghatározott intézmény által végzett segítő szakmai ellenőrzés során
nem tanúsít együttműködést (később részletszabály!!!) vagy
 az ápolt személy részére a személyi és lakókörnyezeti higiéné, illetve az

egészségi állapota megtartásához, javításához szükséges előírt, valamint
elvárt feltételeket nem biztosítja, az alapvető ápolási, gondozási feladatokat
nem teljesíti.

(NÓVUM)
Az ápolást végző személy kötelezettsége teljesítésének
fentiekben foglaltakra kiterjedő - az ápolt személy
érdekeinek védelmét szolgáló - segítő szakmai
ellenőrzését a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás
ellátásának nyújtásáért felelős intézmény szükséghez
képest, de naptári évente legalább egy alkalommal
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal összefüggő feladatok
ellátásáért felelős szervezeti egysége írásbeli
megkeresésének kézhezvételétől számított 30 napon belül
az ápolás ápolt személy érdekének megfelelő módon
történő fennállása tényére vonatkozó nyilatkozatot
tartalmazó ellenőrzési jegyzőkönyv megküldésével
teljesíti.

(NÓVUM)
Az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletről az
ápolást végző személy akkor nem gondoskodik, ha
 legalább az orvos előírása szerinti, az ápolt személy

egészségi állapotához igazodó mértékű alapvető ápolási,
gondozási feladatok ellátásának időtartamára az
ápolt személy lakókörnyezetében nem végez ápolási
tevékenységet, vagy
 az ápolt személy felügyelet nélkül hagyása egészségi

állapotában tartós, illetve helyrehozhatatlan
károsodást okozhat vagy ennek közvetlen veszélyével
járhat.

(NÓVUM)
Az ápolást végző személy akkor nem tanúsít
együttműködést, ha
 az ellenőrzés eredményes és biztonságos lefolytatását

akadályozza vagy gátolja,
 az első eredménytelen ellenőrzési kísérletet követő

felhívás ellenére bármely okból nem teszi lehetővé az
ellenőrzési cselekmény elvégzését.

Az ápolási díj havi összege – az alább megfogalmazásra
kerülő kivétellel – az éves központi költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeg 100 %-a

Jogosult kérelmére méltányosságból az ápolási díj havi
összegeként legfeljebb a teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező
legkisebb összege kerül megállapításra, ha az ápolási díjra
jogosult
 családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó

jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
nem éri el, és

 egyidejűleg több tartósan gondozásra szoruló, 18. életévét

betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását
látja el, vagy

 családjában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik.

Átmeneti segélyre az a személy jogosult, aki az
alábbiakban foglaltak szerinti létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzd.

Átmeneti segélyre jogosult, aki
 lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt

-

-

a kérelem előterjesztését megelőző hat hónapban keletkezett legfeljebb
háromhavi lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási
díjhátralékkal rendelkezik, vagy

-

hajléktalan szállás díjfizetési kötelezettségből adódó hátralékkal
rendelkezik, vagy

a tárgyévi tüzelőanyag-költség kifizetése miatt anyagi többletterhet visel,
vagy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről rendelkező rendeletében
meghatározott I. számú övezeti besorolású önkormányzati tulajdont
képező bérlakás bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlőjeként lakbérfizetési kötelezettségének szociális helyzete miatt önerőből eleget tenni
nem képes, vagy
-

 lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése miatt anyagi

segítségre szorul, vagy

 egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó

gyógyszerköltségének kifizetése megélhetését súlyosan nehezíti,
vagy
 a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező jogszabályban

meghatározottak szerinti nyugellátásban részesül és megélhetése
biztosításához anyagi segítségre szorul, vagy

 Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetési program keretében

megvalósuló székesfehérvári szennyvízcsatorna építésében
érdekeltekből megalakult Fehérvári Szennyvízcsatorna-építő
Viziközmű Társulat természetes személy érdekeltje, vagy
 munkaerő-piaci integrációjának, reintegrációjának

elősegítéséhez anyagi segítségre szorul.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről rendelkező rendeletében
meghatározott I. számú övezeti besorolású
önkormányzati tulajdont képező bérlakás bérleti
jogviszonnyal rendelkező bérlőjeként a bérelt
lakóingatlanon fennálló bérleti jogviszonyának
mobilizáció nélkül történő megtartásához anyagi
segítségre, lakhatási költségeinek kompenzációjára
szoruló személyek támogatásának hatályosítása.
(Rendszeres, lakhatást segítő
kiadáskompenzációs jóléti támogatás)

Temetési segélyre jogosult, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy
arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek
viselése a saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti.

Fentiek alkalmazásában akkor veszélyezteti a saját,
illetve családja létfenntartását, ha a család összes
jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem
 egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit

egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő
esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át,
 fenti pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja
meg.

(NÓVUM)
A temetési segély megállapítása iránt kérelmet a
haláleset bekövetkezésének időpontját követő
harmadik hónap utolsó napjáig lehet előterjeszteni.
(NÓVUM)
A temetési segély megállapítása iránt benyújtott kérelem
elbírálására annak előterjesztésétől számított 8
napon belül kerül sor.

(NÓVUM)

Amennyiben kérelmező szociális körülményei
indokolttá teszik, a temetési segély a temetés
költségeinek kifizetésére jogosult kérelmére előre is
adható.

(NÓVUM)
A szociális körülmények akkor teszik indokolttá, ha
meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő jogosult
 családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

kiskorú eltartásáról az elhunyt személy halálesete
következtében egyedül gondoskodik, vagy

 családjában három vagy több kiskorú eltartásáról az

elhunyt személy halálesete következtében egyedül
gondoskodik, vagy

 az elhunyt személy haláleste következtében vált egyedül

élővé.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a
gyermek, ha gondozó családja, illetve a
gondozásának, nevelésének jövőbeni ellátásáért
tevékeny közreműködést vállaló család az
alábbiakban foglaltak szerinti létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy
időszakosan létfenntartási gonddal küzd.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság kerül megállapításra,
amennyiben
 a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása miatt

többletkiadásra kényszerül,

 nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása okán anyagi

segítségre szorul,

 a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt anyagi

segítségre szorul,

 a gyermek iskoláztatásával kapcsolatosan jelentkező egyszeri többletkiadás

keletkezik,

 a közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező gyermek háziorvosa által

igazolt havi gyógyszerkiadása a gyermeket gondozó család összes
jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem 10 %-át meghaladja.

(NÓVUM)

A gyermek iskoláztatásával kapcsolatosan jelentkező egyszeri
többletkiadásra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha
tárgyévben a családok támogatásáról rendelkező jogszabályban
foglaltak szerinti tankötelezettség mulasztásával és az
iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos eljárásban a
jegyzői gyámhatóság a gyermek, illetve a gyermek jogán az
iskoláztatási támogatás folyósítására jogosult személy számára
joghátrányt nem állapított meg, illetve az adott tanévben
igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után
végzéssel az iskoláztatási támogatás jogosultjának a családok
támogatásáról rendelkező jogszabályban meghatározott
jogkövetkezményekre való felhívására nem került sor.

(NÓVUM)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a gyermek,
ha a gyermeket gondozó család, illetve a gyermek
gondozásának, nevelésének jövőbeni ellátásáért tevékeny
közreműködést vállaló család összes jövedelméből
számított egy főre jutó havi nettó jövedelme
 egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit

egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő
esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 180 %-át,

 fenti pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja
meg.

(NÓVUM)
Önálló ellátásként a szociálisan rászorult személyek, családok az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulásként
helyi (települési) lakásfenntartási támogatásra jogosult, akinek
 háztartásában az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,
és

 a lakásfenntartás későbbiekben foglaltak szerinti elismert havi költsége

a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri.

(NÓVUM)

A támogatás egy hónapra jutó összegeként amennyiben a
háztartásban az egy főre számított havi nettó jövedelem
 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja

meg ötezer forint,
 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja,

de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
nem haladja meg háromezer-ötszáz forint,
 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át

meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át nem haladja meg kettőezer-ötszáz forint
kerül megállapításra.

(NÓVUM)
A fentiekben foglaltakon túlmenően helyi (települési) lakásfenntartási
támogatásra jogosult a társadalombiztosítási nyugellátásról
rendelkező jogszabályban meghatározott, a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő
személy, aki
 egyedül élő,
 nyugellátásának havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 250 %-át nem haladja meg, és

 a lakásfenntartás későbbiekben foglaltak szerinti elismert havi költsége

nyugellátása havi összegének 30 %-át eléri.

Ezen jogosult részére egy hónapra jutó támogatási összegként
hétezer forint kerül megállapításra.

(NÓVUM)
Fenti két esetkörön túlmenően helyi (települési) lakásfenntartási támogatásra jogosult a
generikusan meghatározott jövedelmi feltételnek megfelelő személy, család
amennyiben


a lakásfenntartás későbbiekben foglaltak szerinti elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 20 %-át meghaladja, és
kérelmező háztartásában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról
gondoskodik, vagy





kérelmező háztartásában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy


kérelmező egyedül élő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

A fentiekben foglalt feltételek fennállása esetén a támogatás egy hónapra jutó
összegeként kettőezer-ötszáz forint kerül megállapításra.

(NÓVUM)

A helyi (települési) lakásfenntartási támogatás
megállapítására kizárólag természetbeni
juttatásként, a megállapításra került havi támogatási
összeg szolgáltató részére történő folyósítással kerül
sor.

(NÓVUM)
 Nem jogosult helyi (települési) lakásfenntartási támogatásra, az a

személy, család, aki

 az Szt.-ben meghatározottak szerinti normatív lakásfenntartási

támogatásra jogosult,

 az Szt.-ben meghatározottak szerinti adósságkezelési

szolgáltatásban részesül,

 szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdont képező

lakás bérlőjeként Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről rendelkező
rendeletében meghatározott szerinti lakbértámogatásban részesül.

A lakásfenntartás elismert költségein



a lakbér havi összegét,

az albérleti díj havi összegét,

a lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részletét legfeljebb havi húszezer forint
összegben,



fűtésdíj esetén a tizenkettő havi távhő-szolgáltatási vagy gázfogyasztási vagy villanyáram-fogyasztási
díj, illetve a tüzelőanyag költség egy hónapra jutó átlagos összegét, legfeljebb tizenötezer forint
átlagos havi összegben,








a közös költség havi összegét,

a fenti kivétellel a gázfogyasztás havi költségét, legfeljebb havi 100 köbméter fogyasztásig,
a víz-és csatornahasználati díj havi összegét, legfeljebb személyenként havi három köbméter
fogyasztásig,


a fenti kivétellel a villanyáram havi költségét legfeljebb havi 150 kwh fogyasztásig,


a szemétszállítási díj havi összegét,
kell érteni.

Az Szt.-ben maghatározott feltételek szerinti normatív
lakásfenntartási támogatás, illetve az adósságkezelési
szolgáltatásban részesülő személyek számára nyújtott
lakásfenntartási támogatás (a továbbiakban együtt:
normatív módon biztosított lakásfenntartási
támogatás) kiegészítéseként a szociálisan rászorult
személyek, családok az általuk lakott lakás vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulásként helyi (települési) lakásfenntartási
támogatásra jogosultak, ha

 háztartásukban az egy fogyasztási egységre jutó havi

nettó jövedelem főszabályként az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem
haladja meg, és
 az alábbi feltételek valamelyikének megfelelnek.

 az egyedül élő, vagy

 a gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő

vagy más törvényes képviselő, vagy
 a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú

eltartásáról gondoskodó szülő vagy más törvényes
képviselő, vagy

 a három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodó

szülő vagy más törvényes képviselő, vagy
 a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező

jogszabályban meghatározott, a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú
nyugellátásban részesülő egyedül élő, vagy
 a lakáscélú pénzintézeti kölcsönt törlesztő személy .

A
a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező
jogszabályban meghatározott, a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében
járó saját jogú nyugellátásban részesülő egyedül
élő
helyi (települési) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
ha háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg.

Az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentése érdekében hozzájárulás a szociálisan rászorult személy részére
a z alábbiakban foglaltak szerint biztosítható.
Fentiek szerint a személy szociálisan akkor rászorult, és jogosult
közgyógyellátásra, ha
 családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelme az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő
esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem
haladja meg,
 a havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által

elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25
%-át eléri.

Lakhatást segítő ellátásként adósságkezelési
szolgáltatásra jogosult, akinek háztartásában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem
 egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 250 %-át,
 az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át
nem haladja meg.

(NÓVUM)
Az adósságcsökkentési támogatás mértékeként jogosult
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
függvényében:
• az adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-a
• az adósságkezelés körébe bevont adósság 60 %-a

• az adósságkezelés körébe bevont adósság 50 %-a
• az adósságkezelés körébe bevont adósság 40 %-a.

(NÓVUM)
Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja –
főszabályként – az adósságkezelési szolgáltatás
lezárásától számított 6 hónap elteltét követően történő
ismételt jogosultságszerzés esetén az
adósságkezelés körébe bevont adósság 40 %-a
mértékében, legfeljebb azonban kettőszázezer forint
összegben jogosult adósságcsökkentési támogatásra.

Adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja
meg a kettőszázezer forint összeget.

Nem jogosult adósságcsökkentési támogatásra az adós,
amennyiben az adósság együttes összege a
háromszázezer forintot meghaladja.

(NÓVUM)

Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság
megállapítását a családsegítő szolgálat adósságkezelési
tanácsadójának legfeljebb három hónap időtartamú
előgondozása előzi meg.

(NÓVUM)
Intézményi étkezési térítési díj támogatására jogosult szociális helyzete alapján a
gyermekek napközbeni ellátását igénybe vevő kiskorú, az óvodai nevelésben részt vevő
gyermek, az általános iskolai, szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai nevelésioktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató
gyermek, fiatal felnőtt, valamint a 25 évesnél fiatalabb, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató személy, ha családja összes jövedelméből számított egy
főre jutó havi nettó jövedelem

gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes
képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át,





fenti pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg

Térítési díj támogatására jogosult szociális helyzete alapján a gyermekek
napközbeni ellátásaként családi napköziben megszervezett ellátást
igénybe vevő gyermek, ha
 a gyermeket gondozó család összes jövedelméből számított egy főre

jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %- át nem haladja meg, és

 székesfehérvári bölcsődébe helyhiány miatt nem nyert felvételt, és
 a gyermeket gondozó mindkét szülő vagy más törvényes képviselő,

illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő
keresőtevékenységet folytat vagy a nappali oktatás munkarendje
szerint, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytat
tanulmányokat.

A „Lakbértámogatás„ szociális ellátási
rendszerelemmé vált a helyi jogi szabályozás
szintjén.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális -, család-és
gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól
szóló jogszabály-tervezet (reményeim szerint a
Közgyűlés által elfogadásra kerülő helyi rendelet) a
helyi közhatalmi, jogalkotói igény, valamint a
szakmai, a szakmapolitikai rendelet-revidiációs
szándék találkozása, a tudatos együttműködés
eredménye, a „gyakorlat jogalkotási” diadala,
„AZ EGYSÉG NORMÁJA”.

Helyi közhatalmi jogalkotás eredményeképpen egy jogszabályban
történő
RENDELETI SZABÁLYOZÁS
a szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról
(a szakterület ellátórendszere átláthatóságának elve)
A SZOCIÁLIS-, CSALÁD-ÉS GYERMEKVÉDELEM HELYI
ELLÁTÓRENDSZERÉRŐL
(„Egységes normarendszer”)

HELYI SZOCIÁLIS CHARTA
a család egysége
a gyermekek szükségleteinek megfelelő védelme, a preventív protekció elsődlegessége

a munka tisztelete, becsülete, az aktivitás , a közterhek viselésében való részvétel

az időskorúak városépítő szerepe, a közös terhek vállalásában megvalósuló tartós
közreműködésük

a fogyatékos embertársaink tudatos segítése

a z utcai hajléktalan létforma felszámolása céljának

elismerésére, a tudatos törekvés, tartós cselekvő szerepvállalás megjelenítésére

Szociális Kerekasztal „aktivizálása”, esetlegesen
„szekcionalizálása”

Szociális-és családügyi szekció
(GENERÁLIS szekció – szegénység és társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem szekciója – „FELZÁRKÓZTATÁSI” szekció)
Gyermek-és ifjúságvédelmi szekció
Idősügyi szekció
Hajléktalanügyi szekció
Fogyatékosügyi szekció
„Pszichiátriai-, és szenvedélybeteg”-ügyi szekció

a helyi közhatalom normatív aktusai
előkészítésében való helyi társadalmi/közösségi
részvétel szabályrendszerének kialakítása
(az általunk képviselt szakterületen túlmenően is…)

IUS EST ARS BONI ET AEQUI.

A JOG a jó/az igazság és méltányos művészete.

Ifjúság többfrontú intézményes„érzékenyítése”
Időskorúak és gyermek/fiatalkorúak „közelítése”

A szakmatársadalom aktív, felelős részvétele
A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni tartós, kitartó
küzdelem
Folyamatos figyelem(felhívás)
A tágan értelmezett szakterület további példa-és mintaértékű
együttműködése
Önkéntes részvétel tartós szerepe
(nemcsak a 2011., az „Önkéntesség Európai Évében)

Szociális alapszolgáltatások megtervezésének formái a
Nyugat-dunántúli régió hátrányos helyzetű
kistérségeiben
Témavezető:
Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén DsC. egyetemi tanár

Peisser-Puli Edit
„A szociális munka területi dimenziói a minőségi
szolgáltatásfejlesztésben” nemzetközi konferencia
„A területi dimenzió a minőségi
szolgáltatásfejlesztésben” szekció
Kodolányi János Főiskola
2011. november 4.

Területi
egyenlőtlenségek
Települési
egyenlőtlenségek

Fokozódó
szükségletek

Súlyos
ellátási
hiátusok

Kistérségi
szociális
szolgáltatástervezés

Településszerkezeti
sajátosságok

Vegyes
önkormányzati
modell

Feltételek
megteremtése
Feladatok és
finanszírozásuk

A szociális szolgáltatástervezés és szervezés problémái
(Hoffman 2003 , Hodosán 2003, Bujdosó 2004, Dudás 2004, Bácskai 2005,
Hoffman-Krémer 2005, Soós 2005, Szabó 2005, Héra-Ligeti 2005, PatakiSomorjai 2006, 3SZ 2006, Pupek 2006, ÁSZ 2007, Hamar 2007, Kovács 2007,
Rácz 2008 és mások alapján):

Cél:
gazdaságosabban

hatékonyabban,eredményesebben

Hogyan?
Többcélú kistérségi társulás

Hogyan?
Egyéb szolgáltatástervezési
alternatívák
• Intézményfenntartó társulás
• Ellátási szerződés
• Önálló feladatellátás

Célcsoport: idős emberek
(60-x év)

Házi segítségnyújtás (HSNY):
napi életviteli tennivalók ellátásához való
segítségnyújtás és alapvető mentális ápolás,
gondozás

Szociális étkeztetés (SZÉ):
napi egyszeri meleg étel
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
(JRHSNY):
krízishelyzetekben való
gyors,
szakszerű segítségnyújtás

Az értekezés-tervezet célja a három fenti alapszolgáltatásra
vonatkozóan:
•

Feltárás - a kiegészítő normatíva és az aprófalvas
településszerkezetű, hátrányos helyzetű kistérségek által
„választott”
szolgáltatástervezési
formák
közötti
összefüggések vizsgálata: a pénz hatásai

•

Modellalkotás - a településszerkezeti adottságokra és
sajátosságokra érzékeny, differenciált szabályozáshoz

SZÉ
Ft/fő

Forma

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Többcélú
KT.

Nem
szerepel
választható
feladatként

Nem
szerepel
választható
feladatként

6.500

6.500

6.500

6.500

4.500

4.500

4.000

4.000

Többcélú
KT.
Intézményfenntartó T.

44.000

55.000

55.000

60.000

60.000

60.000

-

48.000

48.000

50.000

40.000

40.000

Ellátási sz.

-

35.000

35.000

-

-

-

Többcélú
KT.
Intézményfenntartó T.

22.000

26.000

26.000

30.000

-

22.000

22.000

24.000

Nincs
normatíva
- pályázat
útján

Nincs
normatíva pályázat
útján

Ellátási sz.

-

11.000

11.000

-

Intézményfenntartó T.

HSNY
Ft/fő

JR
HSNY
Ft/fő

A mélyinterjúk időpontja: 2009-2010 fordulója
Minta
A Nyugat-dunántúli régió három hátrányos helyzetű kistérsége,
eltérő szolgáltatástervezési formákkal
•

Zalaegerszeg-Őriszentpéteri szolgáltatási térség: Zalaegerszeg
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás – tisztán TKT forma

•

Zalaszentgróti kistérség: ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás,
vegyes formák: önálló települési, IT, Vöröskereszt ellátási
szerződés

•

Pacsai kistérség: Pacsai Többcélú Kistérségi Társuláson belül,
de önálló finanszírozással működő Közép-Zalai Szociális és
Gyermekjóléti Társulás, vagyis TKT helyett IT

Vizsgálati módszerek
1.

Dokumentum-elemzés
• a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ
szakmai programja a megyei szolgáltatástervezési
koncepció hátterében,
•a
ZalA-KAR
Térségi
Innovációs
szolgáltatástervezési koncepciója,

• és a Közép-Zalai Szociális
Központ szakmai programja,

és

• feldolgozásra alkalmas, eredményes

Társulás

Gyermekjóléti

Vizsgálati módszerek

•
•

Mélyinterjúk
32 mélyinterjú a döntés-előkészítésben és döntéshozásban
dolgozókkal
29 kérdéses strukturált interjú-vázlattal
feldolgozásra alkalmas, eredményes

3.
•
•
•
•

Kérdőíves felmérés
60-x éves szolgáltatásokban részesülő emberrel
60-x éves szolgáltatásokban nem részesülő idős emberrel
összesen 384 fős mintán
feldolgozásra nem alkalmas, eredménytelen

2.
•

A kutatás eredményei – mélyinterjúk
1.

Őriszentpéteri kistérség

•

A finanszírozás szabályozása alapvetően determinálja a
tervezést.
A szükséglet-centrikus motivációs tényező nulla, a pénz
hatalma a döntő!
Nincs választási lehetőség: vagy a legmagasabb normatíva
vagy teljes ellátatlanság.
Elfogyó/kihaló
települések
–
település
és
lakosságszámarány feltételének lehetetlen megfelelni!
Azonnali változtatás kell: Alföld nem egyenlő Őrség!
É, HSNY és JR kiépültsége nő, de ez mennyiség és nem
minőség – „Zalalövő messze van!”

•
•
•
•
•

A kutatás eredményei – mélyinterjúk
2.

Zalaegerszegi kistérség

•

É, HSNY,JR, de bármelyik alapszolgáltatásnál a
finanszírozás felülkerekedik a szükséglet-orientáción.
Hozzáférés
egyenlősége
csak
többletforrással
biztosítható, kiindulópont a kiegészítő normatíva.
Település és lakosságszámarány nehézsége: különböző
típusú települések különböző szükségletekkel és
igényekkel társulnak.
Kiszámíthatatlan
és
hektikus
szabályozás
–
szélsőségesen bizonytalan helyzetet okoz a tervezésben.
A jövő a központosított intézményrendszer, kisebb és
egyre kisebb intézményegységekkel, lsd. mikro-körzetek!
Közigazgatásra telepített, „akár járási” szintre épített
szabályozásra lenne szükség.

•

•
•

•
•

A kutatás eredményei – mélyinterjúk
3. Zalaszentgróti kistérség
•

•

•

•

Kísérletezgető szabályozás a feltételekben és a
finanszírozásban, lehet a gazdaságosság keresése, de
előbb-utóbb „papírszolgáltatásokat” hoz létre.
Hiányzik a szabályozásból a településszerkezetre
differenciált finanszírozási szemlélet.
A szabályozásnak való megfelelés kényszere ütközik a
helyi szolgáltatástervezési hagyományokkal, a meglévő
alapokat nem veszi figyelembe – egyenruhát ad a
kistérségeknek.
Koncepció nélküli szabályozási környezet – rendkívül
bizonytalan tervezési folyamatok!

A kutatás eredményei – mélyinterjúk
4. Pacsai kistérség
• A jelenlegi szolgáltatástervezési forma csak addig tartható
fenn, amíg a kiegészítő normatíva összege nem csökken,
azaz nem esik a 2010-es szint alá – nincsenek garanciák és
hosszú távú tervezési lehetőségek.
• Az É, HSNY, JR úgynevezett „házhoz vitt szolgáltatások”,
eljuttatásuk sajátos feltételek megteremtését jelenti, pl.
földrajzi kihívások, a finanszírozásnak erre érzékenynek kell
lennie.

Modell-alkotás
•
a felülről irányított, kiegészítő/kistérségi/ösztönző normatívával
vezérelt, egyenruhaként kötelezően hordandó többcélú kistérségi
társulásos szociális szolgáltatástervezést preferáló szabályozás
helyett,
•

az alulról szerveződő, az intézményfenntartó
együttműködés filozófiájával rokon,

társulásos

•

az adott kistérség hátrányos helyzetére megkülönböztetetten
érzékeny,

•

sajátos, aprófalvas illetve kistelepüléses településszerkezetnek
megfelelő kisebb településszámmal - 3-5 illetve 5-8 - működő,

•

7-8 km hatósugarú,

•

mikro-körzeti szemlélettel és központtal bíró: helyi intézmény,
helyi vezetővel, helyi feladatokkal, helyi munkaerőre támaszkodó
szolgáltatóval,

•

járási vagy körjegyzőségi szintre telepített, tehát közigazgatással
párhuzamosan működő, életszerű és fenntartható léptékű,

•

komplex
körű,
integrált
szolgáltatási
körrel
rendelkező
szolgáltatástervezési forma nevezhető meg „Nyugat-dunántúli
szociális szolgáltatástervezési és szervezési modellként”,

•

amelynek
alapfeltétele
a
településszámra,
településméretre/lakosságszámra,
infrastruktúrára,
helyi
foglalkoztatottságot generáló szakember-ellátottságra és az
ellátottak számára differenciált,

•

emellett kiszámítható, legalább 5 évig változatlan,

•

szektorsemleges, a civil szervezeteket nem diszkrimináló
finanszírozás, a piacot megnyitó, és a minőségi szociális
szolgáltatást erősítő szemlélet,

•

amely lehetővé teszi a minimális, rászorultság elvén meghatározott
térítési díj,

•

és a helyben szükséges, rugalmasan alakítható gondozónőigondozotti arányszám alkalmazását,

•

a már kiépített intézményrendszerre alapozva.

A kutatás „mellékhatásai”
• 32 mélyinterjú
• Döntés-előkészítésben és döntéshozásban
• Döntés-előkészítés, mint a szociális munka
szakterülete: intézményvezetők, intézményegység
vezetők, szociális referensek, munkaszervezet
vezetők
• Kompetencia-ambivalenciák:
„Az
én
kompetenciám” és „Az ő kompetenciája=a
szociális munka kompetenciája”

Szociális szolgáltatástervezés szakemberei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„sakk-emberek”, akik
ismerik az alapszolgáltatások szabályozását,
értenek a szükségletek felméréséhez és értékeléséhez,
az eredményekből látják a szükségletek és igények
összhangját,
megfelelő és kellő készségekkel rendelkeznek az
érdekképviselet
és a döntéshozással való együttműködés terén,
átlátják a stratégiai tervezés szociálpolitikai vetületét,
vagyis a jogszabályok ösztönző-befolyásoló erejét,
amit jól tudnak magyarázni és egyeztetni a helyi érdekekkel,
lehetőségekkel és kényszerekkel

Esetleges

Személyes
hatékonyság
Hátrányos
helyzetű
terekben „életre
hív és életben
tart”

Meghatározza a
kistérségek
tervezési
„közérzetét”

Kompetencia-alap

Kistérségi
fejlesztés

Képzési
szemlélet

Jövőképvezérelt
stratégia

Célirányos
tervezés és
szervezés

Köszönöm kitartó türelmüket és figyelmüket!

Szolnok szociális szolgáltatói kultúrájának fejlesztése
a Szolgáltató Város® eszközrendszerével
előadó: dr. Kállai Mária, Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere
Hegedűs Márta CMC, SZV projektigazgató
A szociális munka területi dimenziói a minőségi szolgáltatásfejlesztésben c. konferencia
®

Szolgáltató Város - Homo Regius

t

2011. november 4.

Helyi társadalom/irányítás felelőssége a
mindennapokban

• 3 szféra találkozása

• Törvényesség/élhetőség

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Szolnok humán fejlesztési egysége

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Szolgáltató Város® - Homo Regius

A Szolgáltató Város® transzfer funkciója
Polgár

Helyi társadalom

Társadalom

Szolgáltató Város® - Homo Regius

A Szolgáltató Város® modell értékei
• Szakmai hitelesség

• Emberi minőség, hitelesség
• A szolgáltatók által működetett nyilvánosság

• Partnerség

Szolgáltató Város® - Homo Regius

A modell alapján működő projektek életciklusa
•
•
•
•
•
•

Városgazdák, szponzorok elköteleződése
Szolgáltatatók csatlakozása
Mérés, értékelés, célértékek meghatározása
Cselekvési programok megvalósítása
Visszamérés értékelés
Időkeret: 2 év

Szolgáltató Város® - Homo Regius

35 csatlakozó szervezet

Közoktatási
munkacsoport

Egészségügy,
kulturális és
szociális
munkacsoport

Hatósági
feladatokat is
ellátó szolgáltatók
munkacsoport

Vállalkozó
városüzemeltetők
munkacsoport

19 szervezet

6 szervezet

3 szervezet

7 szervezet

Szolgáltató Város® - Homo Regius

A szociális szolgáltatók tágabb értelmezése
a Szolgáltató Város szolnoki mintaprojektjében
Egészségügyi szociális és kulturális munkacsoport

Kapcsolódó egészségügyi
szervezetek
 Iskolai védőnői hálózat,
 Területi védőnői hálózat,
 Ifjúsági orvosi ellátás

Szociális szervezetek
 Kistérségi feladatokat is ellátó humán
szolgáltató (Családsegítő Szolgálat,
Adósságkezelési Tanácsadás,
Drogkonzultációs és Információs Központ,
Pszichiátriai kezelésben részesülők,
Hajléktalan Segítő Szolgálat,
Szociális foglalkoztatásban résztvevők,
Gyermekjóléti Szolgálat)
 Idősek gondozása
 Bölcsődei Hálózat

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Kapcsolódó kulturális
szervezetek
 Városi könyvtár és
fiókkönyvtárai
 Gyermek szabadidő és
játszóházak
 Felnőtt művelődési
csoportok

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Elvárás és elégedettség vizsgálat
• Dokumentumelemzés
• Válaszadók: 18 ezer; ebből szoc. 697 fő + eü. 1285 fő
• A válaszadási hajlandóság
− város: 22%, szélső értékek: 9%-84%;
− szociális terület: 74%, szélső értékek: 61-98%;
− eü: 43%, szélső értékek: 14-72%
• Megkérdezettek jellemzői

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Fő üzenet:
fontos a város lakóinak a szolgáltatói kultúra
minősége
100,0%

90,4%

91,1%

90,0%

89,5%
85,4%

82,2%

82,5%
77,3%

80,0%

80,1%

77,3%
77,2%

77,3%

72,6%

Városi átlag
Szociális terület

70,0%

Egészségügyi terület
60,0%

50,0%
Szakmai
hitelesség

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Emberi
minőség,
hitelesség

Működtetett
rendszerek
nyilvánossága

Partnerség

Tágan értelmezett szociális terület
szolgáltatói kultúrájának megítélése a városi
eredményekkel összevetve
100,0%
90,0%
80,0%

86,6%

88,2%
83,8%

77,0%
74,0%

76,7%

Városi átlag

78,3%

73,0%

Szociális terület

71,0%
68,0%

70,0%

64,7%

64,1%

60,0%
50,0%
Szakmai
hitelesség

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Emberi
minőség,
hitelesség

Működtetett
rendszerek
nyilvánossága

Partnerség

Egészségügyi terület

Városi elégedettség mini-maxai
98%

96%

100%

95%
88%

90%
80%
70%

77%

74%

61%

Legalacsonyabb
mért érték

61%

60%

71%

68%

51%

Legmagasabb
mért érték

49%

50%

Városi átlag

40%
Szakmai
hitelesség

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Emberi
minőség,
hitelesség

Működtetett
rendszerek
nyilvánossága

Partnerség

Tágan értelmezett szociális terület
elégedettségének mini-maxai
Szociális terület

Szakmai
hitelesség
Emberi minőség,
hitelesség
Működtetett
rendszerek
nyilvánossága
Partnerség

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Egészségügyi terület

Mini (%)

Max (%)

Mini (%)

Max (%)

81,5

87,5

61,5

86,1

85,8

89,4

61,0

90,2

77,6

81,1

52,1

83,3

80,1

85,8

49,7

85,1

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Értékelemekben megjelenő üzenetek:
dobogósok
Városi szint

Szociális terület

Egészségügyi terület

Emberséges
magatartás

Emberséges
magatartás

Szolgáltatás értéke,
hasznossága

Szolgáltatás értéke,
hasznossága

A szolgáltató
nyitottsága partneri
problémák
befogadására

Emberséges
magatartás

Személyes minőség a
szolgáltatásban

Személyes minőség a
szolgáltatásban

Azonosulás a
szervezettel

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Értékelemekben megjelenő üzenetek:
sereghajtók
Városi szint

Szociális terület

Partnerek bevonása a A partner és a
szolgáltató közötti
szolgáltató életébe
kölcsönös bizalom
A szolgáltatói
A partnerek
tájékozatók
véleményére való
információs értéke
nyitottság
A partnerek
Szolgáltató
véleményére való
következetes,
nyitottság
kiszámítható
működése
Szolgáltató Város® - Homo Regius

Egészségügyi terület
A nyújtott
szolgáltatások időbeni
elérhetősége
A partnerek
véleményére való
nyitottság

A partner és a
szolgáltató közötti
kölcsönös bizalom

Szolgáltató Város® - Homo Regius

A Szolgáltató Város® cselekvéseinek
építőkockái
• Különböző látásmódok összehangolása
• Értékek és értékelemek célérték meghatározása

• Elvárt eredmények meghatározása
• Időhatárok

• Cselekvések – szervezeti függetlenség
Városi szintű értékmeghatározás és támogatás

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Cselekvési programok kvantitatív mutatói

Önálló cselekvési
program
Multiplikátori
cselekvés
Összes cselekvés

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Városi átlag
(db)

Szociális
terület
(db)

Egészségügyi
terület
(db)

317

28

12

150

39

3

467

67

15

Városi szinten megjelenő fejlesztő
cselekvések értékelemenként
Szakmai hitelesség

27%

25%
Emberi minőség,
hitelesség

15%
33%

Működtetett
rendszerek
nyilvánossága
Partnerség

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Szociális terület fejlesztő cselekvései
értékelemenként
Szociális terület

28%

Egészségügyi terület

27%

27%

33%

0%

20%
25%

Szolgáltató Város® - Homo Regius

40%

Városi szintű cselekvések
• Közszolgáltatói kultúra városi rangra emelése
• Tudásmunkacsoportok (városi benchmark)
• Horizontális kommunikáció, cselekvés

• Nyilvánosság

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Egy példa a városi szintű cselekvésekből
Belvárosi Ügyfélközpont

•
•
•
•
•

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Alfa-Nova Kft.
MÁV Start Zrt.
Remondis Zrt.
SZMJV Polgármesteri Hivatala
Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt.

Projektmottó
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a
tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyesebb volna a
tenger.”
(Calcuttai Teréz anya)

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Szolgáltató Város® - Homo Regius

Szolgáltató Város® - Homo Regius

The Legal Nature of Communications in the
EU law
Dr. Andras Gyorgy Kovacs
e-mail:kovacsandras@kodolanyi.hu
Székesfehérvár
3 November, 2011

The Legal Acts of the Union
TFEU Article 288: hard and soft law
1. There is binding force
a.) Regulations
b.) Directives
c.) Decisions
„SOFT LAW”:
2. There is NO binding force
a.) Recommendations
b.) Opinion
Communications are not a legal act but belong to
the soft law legal means in practice

The Legal Nature of „SOFT LAW”








Judgement „Grimaldi” (C-322/88) soft law cannot
create rights which individuals can refer to at courts.
C-325/91 (France vs. Commission) the communication
of the Commission which specified new obligations
might be the issue of nullification.
This precludes such measures from having direct
effect, it does not immunize them from the judicial
process.
Communications specify no rights and obligations.
Furthermore, they have no future binding force for the
Commission

The Names of Communications
A communication can bear various titles such as


notice



guideline and so on...

Furthermore, there are numerous soft law legal
documents with different titles, for instance
publications, speeches, expert reports, working
paper, Annual Report of the Commission, etc.

Types of Communications






Communications of non-legal nature: various reports
which describe the execution of a certain type of task
discussion initiating communications, ”white book,”
(propositional communication, action plans and so on.
Communications with binding legal force: In certain
cases they behave as „hard law”. The compulsory
legal act prescribes it. These communications are
carried out generally in the form of a notice.
The bulk of the Communications are so called
interpretative communications and/or guidelines,
notices, etc. These acts contribute to the better
understanding of the hard law provisions, sometimes
they can make clear the way the Commission whishes
to use its dicretionary power in the particular area.

Interpretative Communications






An interpretative communication as such is a
document with normative content created during the
natural work processes, referring to the practice and
interpretation of law of the institutions of the EU.

It is quite unusual for the Hungarian authorities that
the institutions of the EU make these documents
public in the name of transparency.
Making these documents public lend them some legal
nature by being available, therefore they awake
certain rightful expectations in the clients.

The legal nature of the interpretative
Communications






The issuer of the communication can only deviate from
the content only by justifying why such general
principles of law as the principle of equal treatment,
legal certainty or protection of legitimate expectations
are not violated.

It means that the communications are binding for the
issuer – lacking in any justification concerning
circumstances of deviation.
The client has a right to argue that interpretation is
coherent with the hard law. It means that if
interpretation clashes with hard law, the court – either
the European Court or the national court – can
disapply it.

Thank you for your attention!

Higher education didactics in case of social
work and quality development teacher
education
Hervainé Szabó Gyöngyvér
Tanszékvezető főiskolai tanár
KJF rektorhelyettes

Using KJU higher education didactic
principles for SW and teacher

1. Teacher and student common responsibility for education
according to the KJU higher education didactic pronciples:

Integration of teaching, research and practice according the
educational level: Foundation, BA, MA level
Techer and student are equal partners in education
The teacher’s task is knowledge transfer and development of
positive personal characteristic of students
The student is responsible for own learning, professional
development, what can be fulfilled through autonomous
student activity and helping them in it.
The students activity,theirs performance best documented in
an (electronic or traditional) portfolio.
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Response to didactic principles – development of cognitive
resources for students

1. BA in Social Work students:
Appreciative inquiry
2. Master in teacher for quality development
Balanced Score Card for social work
3. Master in teacher for quality development
Personal Balanced Score Card
4. For teachers of Applied SW Department
Training for Coaching: Appreciative inquiry
Personal Balanced Score Card
5. Department management philosophy
Business Score Card and service science approach
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Common value development through education
Students

Teachers

Students needs

Social resources: status
Family relationship
Educational relationships
Groupes reltionship by
programmes
Relationship
with
professional institutions,

Cultural resources: basic
knowledge,
learning
abilities, thinking,
Prospects for future, peer
models, personal life
history,
family
expectations,
spatial
resources for learning
Physical resources: senso
motoric
abilities,
emotions,
energies,
communication abilities.

Allocation
and
authority
ability

Social resources: social
networks, professional,
economic status, level of
education
and
professionalism,
professional
relationships,
Family resources

Allocation
and
resources:
Students
Teachers authority Cultural
specialised knowledge,
operational
operatio
ability
didactic
ability
and
resources
nal
culture,
library,
resources
departmental
culture,
phisical resources for
Goals, Life roles
teaching
Life projects, Life narrratives

Results of
education
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Physical
resources:
emotional intelligence,
voice, energie, emotions,
communication ability

Competencies and capabilities in SW education (Dubliner
descriptors)
BA SW

MA SW

K.1. Indicative knowledge

1. Professionalism, professional selfknowledge and behaviour

K.2. habitus and attitudes

2. Values and ethics: professional activity managed by ethical
values and principles

K.3. Direct practice: authentic treatment for persons,
groups, organisations and communities

3. Attitude against discrimination for different groups
4. Attitude for realizing human rights, social justice, fight against
social segregation and deprivation, attitude for social wellbeing

K.4. Service management and service coordination
K.5. Understanding, using, adjusting approaches in
case of service users, social workers, and stakeholders

K.6. Research, innovation and quality literacy, quality
development, using best practice models, development
innovation to social services, social development
K.7. Public policy activity based on agency
development
K.8. Development personality of SW students
K.9. Development professional personality for students

5. Knowledge: using professional knowledge for human
development, human growth, using social and psychological
sciences in case of different social contexts
6. Critical reflections and analyses in preofessional
decisionmaking
7. Interventional capabilities ( using interventions in
autonomous, secure matters, valuing social rights and risks,
development possibilities for choosing in case of students)
8. Context and organisational framework: SW students can
understand contextual framework for activity, use in effective
and efficiate manner organisational resources, capable for
interorganisational and interprofessional activity
Professional leadership: SW student responsible for own
professional learning, capable for using supervision, mentoring,
evaluation, education and coaching possibilities
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Capabilities in Ma in quality development teachers- specialised
leadersip capabilities
Understanding Quality matters in EU; quality philosophies, quality management
systems, models (TQM, minőségfilozófiák, minőségirányítási rendszerek,
modellek (ISO, TQM, EFQM, ), special educational system models developed
in Hungary and other countries
Institutional evaluation, self evaluations in European countries and Hungary
Human factors in case of quality development capabilities: role of changes in
human life and life of organisations Quality development tools and
techniques, data collecting and analysing, development measurement tools,
databases…
Quality development as part of strategic development: institutional quality
programmes, development programmes, edcational programmes projects in
educational organisations. Partnership analyses, needs and satisfaction
analyses, using theirs results in quality development, organisational
processes.
Special features of quality management in different type of elementary, grammar
and vocational institutions, institutions for special purposes.
Special competencies concerning practices : cooperation, team work, goal
setting, planning, program and project management.
Quality education didactic in schools: understanding international trends in
educational quality management, challanges in case of public education.
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Comparing competencies and capabilities
Theme

Competencies

Capabilities ( abilities, competencies and
knowledge)
Economics, social justice and quality theories

Disciplines Work sociology
Management
Focused

Autonomy for doing job

Personal development through different
development cycles, work sycles, freedem for
decisions, capability for participation

Context

Narrow
Goals and tasks are focused for
one organisation, where the
individual is employed
Individual abilities for using
possibilities and resources to gain
goals developed by organisations
and leaders

Large, embedded into context by timely and
spatially organised personal and professional
life of individual

Definition

Capability factors: freedoms for individual
decisions, personal performance, capability
for realisation goals for clients, capability for
relaxed, open and emotionally right oppinion
giving
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Using Appreciative Inquiry in SW BA education
Principle 1. The words can develop worlds – self- fullfilement strategies
Stratégy 1.Opening positive roots from student personality, strengths
individually, groups, for development
Principle 2. Positive self image can develop positive activity, moving to
positive strengths, empowerment of students
Stratégy 2. 1. We have to think the future of students, what He or she wants to
gain individually or in groups
Principle 3. Quality of relationships is key to success, effective teamwork,
real and open communication creativity and innovation, leadership tasks
for students
Stratégy 3. Sharing experiences, stories for developing quality based
relationships, empathy, mutuality, honour, orogonality and secure
athmosphere
Principle 4. Opening deep and closed possibilities in persons, new
perspectives and alternatives for them
Stratégy 4. Deepening relationship among actors of education: understanding
theirs perspectives on the basis of diversity and common goals
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Appreciative Inquiry as a coaching technique in forming students
learning
• Explore the
best
performances

• Thinking about
what can be

Discovery

To think
the
dreams

Forming
our fate

Planning
the
dreams

• Understanding
consequency
for
doing or delaying
activities
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• To think about
activities
needed for
dreams

5 D model using
appreciative inquiry
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Using Personal Business Core Card for development capability of
students for leadership roles
Personal BSC

Organisational BSC

Personal Mission,

Organisational Mission

Personal Vision

Organisational Vision

Personal Roles

Organisational Values

Personal Critical Success Factors

Organisational Critical Success
Factors

Personal Goals and Tasks

Organisational Goals and Tasks

Personal Performance
Measurements and Indicators

Organisational performance
Measures and Indicators

Personal Development Actions

Organisational Developments
Actions
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PBSC for capability of students for leadership roles

• Self image, self
knowledge
• Behavior embedded
in everyday activity
• Self reflections

• Organisational roles
and identity
• Common intentions,
values

• Personal intentions,
identity, ideals,
values
• Personal drivers

Personal
ambitions
Individual
learning

Personal
ambitions
Individual
learning

Common
ambition
Collective
learning

Common
ambition
Collective
learning
• Common image,
knowledge,
collective behavior

Motivation, selfmanagement, pleasure, added value, win-win position, inner
engagement, ethical behavior, less stress and work out sindrome
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Coproduction value development : Personal Business Score Card for
teachers

Financial perspectives

• Good status and life role orientation model
• Gaining leadership statuses
• Alternative incomes for teachers
• Better income possibilities

Understanding
students needs

• Needs assessment with AI and PBSC
• Development high value subject content
• Measuring student performance
• Measuring students results and satisfaction

Understanding
educational processes
perspective

Learning processes
perspective

• Competencies for researching subjects, research and foreign language
competencies
• Knowledge of profession
• Didactic and student performance measurement competencies
• Competencies for administrative and emotional life management: AI, BSC, PBSC,
Strategy map

• Understing contexts for curriculum, institutional goals
• Innovations, innovative teams in education, new motivations
• Training of teachers, professional relations
• Individual, group and network management
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KJU copruction model : value and quality
KJU in educational processes
• Information giving
• Educational Programme development
• Student and learning administration
• Education and personal development
• Mesuring and Evaluation Progress

Student in educationa processes
• Asking information, understanding own
needs
• Understanding education programmes
ands specification for jobs
• Personal portfolio, plans for semesters,
• Learning (contact ours, tasks, practice
• Exams, projects other tasks

Oktatási, szolgáltatási interakciók, folyamatok
Érték és minőség

Values and quality in educational processes
• Results of education as value dvelopment,
growing prestige for programme
• Growing prestige for teachers
• Growing value of diplomes
• Jobs for graduated students
• Growing percent of inhabitants with
diplomes in local areas
• Growing attractive capability of localities

Value and effectiveness in learning processes
• Effectiveness of learning as growing prestige
with value creating
• Growing prestige for students
• Growing number of diplomes
• Growing number of competitive jobs, and good
salaries for students
• Firms became interested in human capital
development, in inner trainings
• Growing social economical value of firms
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Summary: development competency and capabilities of students
together with methods

1. SW education: Appreciative inquiry
2. Balance Score Card for understanding social services
3. Personal Balanced Score Card for students Ma in quality
development teacher
4. Training for teachers: AI as training for coaching
Personal Balanced Score Card for teaschers
5. A tanszéki menedzsment
BSC as service science approach in co-production of
values in education
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Thank You for Your attention!

