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A 2008. február 14-15-én megtartott „Merre tovább idősek ellátása 2008.?:” konferencia 
résztvevői, valamint a Szociális Klaszter menedzsmentje  
 

 

 

 

 

                                                

a szociális ellátásban érdekelt rászorultak, az ott dolgozó kollégák sorsa iránt érzett 
felelősségünktől vezérelve; 
a szociális ellátásban dolgozók szakmai reputációjának1 védelme érdekében, az alábbi 

nyilatkozatot teszik közzé: 
 
Kérjük a szociális kormányzatot, hogy 

1.) Tekintsék komoly, a társadalmi közérzetet alapjaiban meghatározó tényezőnek (ne pedig 
az egészségügyi ágazat mostohatestvérének!) a szociális ellátást, és alkossák meg a humán 
ellátás egymásra épülő, egymással összhangban lévő szervezeti rendjét és finanszírozását. 

2.) Társadalmi és szakmai konszenzus alapján alkossa meg a szociális ágazat stratégiáját, 
melyhez logikusan illeszkedjenek az egyes területi és helyi önkormányzatok 
szolgáltatástervezési koncepciói, illetve a szociális ellátások fejlesztései, az ezeket támogató 
eszközrendszerek.  
(E koncepció hiánya komolytalanná tesz minden egyébként helyes rendelkezést is: 
 pl. a rászorultakat lássuk el az alapellátás keretei között: de egyes szükségletekre nincs 

alapellátás; mikorra ezeket  megteremtik, akkor megszüntetik az adott ellátási formát. 
 Az egészségügy átszervezésével kapcsolatosan jelentkező dilemmák jelentős része 

kezelhető lett volna a szociális ellátás területén,)  

3.) Tekintse a szociális kormányzat a szociális ellátás természetes és nélkülözhetetlen 
részének és katalizátorának a szakmai és civil szervezeteket, az egyházak és a 
privátszféra intézményeit; ezen vezérlő elv nyilvánuljon meg a szociális ellátás szabályozó 
rendszerében.  

4.) Tekintettel arra, hogy a szociális ellátásban hosszú ideig (gyakran életük végéig) ápoljuk 
az arra rászorultakat, (és teremtjük meg ennek jogi, tárgyi és személyi feltételrendszerét) 
ezért a rendszer nem viseli el az aktuálpolitika által kikényszerített, kellően át nem 
gondolt (gyakran napi, és nagyon gyakran felesleges) jogszabályváltozásokat.  

5.) Kérjük, hogy a jogszabályok előkészítése során  

egyrészt biztosítsák a véleményezéshez szükséges időt, valamint 

tekintsék megkerülhetetlen partnernek a tárca munkáját segítő szakmai 
szervezeteket, testületeket    -Idősügyi Tanács, Szociálpolitikai Tanács, Szociális 
Klaszter-, szüntessék meg ezek működésének formai elemeit, gyakorlatát, és fogadják el,  
a szociális szakma elismert képviselőinek véleményét.2 

vegyék igénybe a területi és szakmai módszertani intézmények szakembereinek tudását 
és szakmai információkat. 

6.) A végrehajtás szempontjából teljességgel előkészítetlennek és felkészületlennek látjuk az 
ORSZI és a szakértői bizottságok működtetésére vonatkozó rendszerét, amely sérti az idősek 

 
1 Ismeretség, elismertség, elfogadottság, megbecsültség, jó hírnév; 
2 A minisztériumokban tapasztalható fluktuáció, az egyes munkatársak esetében a szakmai gyakorlat és tapasztalat teljes 
hiánya miatt csak a „jó szándékban” reménykedhetünk.  
 



biztonsághoz való jogát, ezért kérjük a szociális tárcát, hogy 2008. december 31-ig fügessze 
fel az új jogosultsági szabályozás további végrehajtását! 
 Folytatódjon és fejeződjön be az elmúlt év során megkezdődött és a szakma széles 
rétegét  mobilizáló  Homogén Gondozás Csoport modellkísérlet. Az itt meglévő (lakókra, 
intézményekre vonatkozó) adatbázis felhasználásával és  tudásanyag mobilizálásával  
nagy biztonsággal és tudományos igénnyel modellezhető  mindenfajta rászorultság 
megállapítására vonatkozó konstrukció. 

 

7.) Kérjük, hogy a szankcionáló, ellenőrzési tevékenységük megszervezésénél, az erre 
vonatkozó szabályozás során abból induljanak ki, hogy 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A szociális ellátás állami közfeladat; ezért ezen alkotmányos alapjog biztosításának 
vizsgálata az ágazat legfontosabb feladata; 
elbizonytalanították az időskorú lakosság támogatandó élethelyzeteire eddig választ adni 
képes ellátási formák és szolgáltatások igénybe vevőit és érdekképviseleti 
szervezeteiket, 
veszélybe került az idősek emelt szintű ellátásának rendszere, 
bizonytalanná vált az ellátási formák nem nélkülözhető területeit érintő vállalkozói 
szféra és egyházi ellátórendszer további szakmai és szolgáltatói szerepvállalása, 
ellehetetlenült a szociális ellátások és szolgáltatások lehetséges megújítását jelentő 
módszertani intézmények és szakemberei további léte és szakmafejlesztési 
tevékenysége,  
a 2007. év végén elfogadott és 2008. január 01. napjával hatályba lépett 
jogszabályváltozások akadályozzák a kérelmezők ellátását, sértik állampolgári jogaikat -
a kiválasztott ellátási forma igénybe vétele vonatkozásában-,  
az ellátásra várakozók magas száma és a megüresedett férőhelyek -intézményi felvételek 
előkészítetlen vizsgálati rendszere miatti- betölthetetlensége bizonytalanná teszik az 
intézmények működését, a kieső bevételeket csak a szakmai minimumfeltételek rovására 
és az ellátás színvonalának csökkentésével képesek kompenzálni. 

A szociális ellátásban dolgozóknak alapvető feladata az ellátás, nem pedig az, hogy 
kifejezetten csak a szakmai ellenőrzés számára nyilvántartásokat; szakmailag nem 
kellően indokolt (gyakran adatvédelmi, aggályokat is felvető) dokumentumokat 
gyártsanak; 
A szociális ellátásban a szakmájukat élethivatásnak tekintő kollégák dolgoznak, 
nevetséges díjazás mellett, hiányos tárgyi feltételek között és rossz jogszabályi 
környezetben, a túlburjánzó szankcionáló rendszer megalkotása helyett legyen a tárca 
feladat az ágazatban dolgozók díjazásának lényeges javítása!  

A zárónyilatkozat megfogalmazásakor a konferencia résztvevőit nem az 
indokolatlan, öncélú kritika, hanem a jobbító szándék, a gondozottak ellátása, valamint 
az ellátás folyamatosságának fenntartása iránt érzett felelősség vezérelte. 
Budapest, 2008. február 14-15. 
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