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Bevezetés

Az  elmúlt  néhány  évtized  során  a  fejlett  országokban  a  szociális  munka  területén  nagy 

változások  történtek.  Az  1980-as  évektől  a  jóléti  állam  szerepe  megkérdőjeleződött,  az 

egészségügyi és jóléti területen a piacosítás, a menedzserizmus vált meghatározó tendenciává 

(Maegher & Parton, 2004). A szociális munka folyamatait egyre részletesebben szabályozzák 

törvényekkel, előírásokkal, a korábbi személyes kliens-szociális munkás kapcsolatot sokszor 

gondozási  csomagok  vásárlása  váltja  fel.  Ebben  a  felfogásban  a  szakember  a  munkája 

minőségéért inkább a fenntartónak felelős, és nem a klienseknek, így a menedzseri kontroll 

egyre  erősebb  szerepet  kap.  Módszeres  információgyűjtés,  teljesítményindikátorok 

kidolgozása jelzi azt az utat, amelyen haladva egy mechanisztikus, mérhető, mozdulatsorokra 

és  beavatkozási  egységekre  lebontható  gyakorlat  kerül  a  középpontba,  ami  az  egyéni 

igényeknek  és  szükségleteknek  éppúgy  nem  ad  teret,  mint  a  kreativitásnak  és  az 

innovációnak; személytelen, instrumentális hozzáállást követel meg a szakma gyakorlójától. 

Ez a megközelítés a technikai-racionális aspektusok hangsúlyozásával szemben áll a szociális 

munka  hagyományos  értékeivel.  E  fejlemények  hatására  a  szociális  munka  elméletalkotói 

kritikai, a reflexív praxist középpontba helyező megközelítésmódokat alakítottak ki, melyek 

posztmodern, illetve feminista elméletekre támaszkodtak. 

Dolgozatomban  a  következőkben  kifejtem,  a  szakma  történetében  hol  helyezkedik  el  és 

milyen  gondolati  hagyományon  alapul  a  sztenderdizáció  igénye,  valamint  bemutatom  az 

egységesítési  folyamatokat  bíráló legfontosabb posztmodern,  illetve feminista  kritikákat.  E 

kritikák elsősorban elméleti jellegűek, de szükségesnek tartom, hogy a sztenderdizációnak a 

gyakorlatban  tapasztalható  hatásairól  is  mondjak  valamit.  Ezért  bemutatom  egy  az 

adminisztráció  egységesítésének  hatásait  elemző  vizsgálat  eredményeit,  az  anonimitás 

biztosításával összegzem szupervízorként szerzett,  a fent említett jelenségekkel kapcsolatos 

tapasztalataimat,  végezetül  pedig  következtetéseket  fogalmazok  meg  a  sztenderdek 

magyarországi kidolgozásával kapcsolatosan.

A folyamatok sztenderdizálásának helye a szociális munka történetében
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A szociális munka sok szempontból a felvilágosodás, a modernitás terméke (Howe, 1994). A 

felvilágosodás mélyen hisz a világ megismerhetőségében, a tudományban, feltételezi, hogy 

létezik a megfigyelőtől független objektív realitás, a megfigyelő neutrális lehet, és a realitás 

jól  átlátható  struktúrákba  rendeződik.  Ezek  átlátásával  a  technikai  racionalitás  alapján 

határozhatók meg az optimális eljárások. A szubjektum, aki megfigyel, és az objektum, amit 

megfigyelnek, világosan elkülönül egymástól. A modernitás a külső realitásból indul ki, erről 

kíván objektív tudást,  bizonyosságot  szerezni,  és ennek alapján biztosít  szakértői  státust  a 

tudás birtokosainak.

A sztenderdizált munkafolyamatban logocentrikusan, előre kialakított sémák szerint járunk el, 

azt feltételezve, hogy ez rendet, kiszámíthatóságot visz a munkánkba; a szakmai protokollok 

alkalmazása  kölcsönös  védelmet  jelent  a  segítőnek  és  a  szolgáltatást  igénybe  vevőnek 

egyaránt. A cél az, hogy az egységes leírások, szabályozások révén a folyamatok átláthatóak, 

tervezhetőek  legyenek,  a  szolgáltatások  pedig  egyenletesen  magas  színvonalúak.  A 

sztenderdek kidolgozása, a folyamatok személytelen, racionális vonatkozásainak középpontba 

helyezése  egyértelműen  a  felvilágosodás  ideáljait  tükrözi;  az  ilyen  módon  történő 

egységesítés mindenképpen a modernitás egyik késői projektje.

A jóléti állam kiépülése a második világháború után a modernitás optimista világképe alapján 

történt (Hegyesi – Kozma, 2002), amiben a társadalmi problémák olyan működészavaroknak 

tűntek,  melyeknek  okait  ki  lehet  deríteni,  és  amelyek  megfelelő  eljárással  korrigálhatók 

(szakértői modell). A szociális munka szakmává válásának csúcspontja a fejlett országokban 

az 1970-es  években volt,  mikor  nagy erőfeszítések  történtek  arra,  hogy racionalizálják  és 

újraszervezzék a szociális munka gyakorlatát, készségeit és megközelítésmódját. Az általános 

szociális munka, az egyesített szociális osztályok  (Social Services Departments) kialakítása 

Angliában  a  Seebohm-jelentés  nyomán,  a  közös  elméleti  alapok megteremtése  jelentették 

azokat  a  „nagy  narratívákat”,  melyeket  a  szakma  közel  egy  évszázados  fejlődése  során 

kitermelt. 

Az információs társadalom létrejötte az 1970-es évektől kezdve a modernitás kríziséhez és 

egy új  korszak kialakulásához  vezetett.  A huszadik  század utolsó  harmadától  a  korábban 

társadalmilag  adott  életút  önállóan  létrehozandó  projektté  alakul  át,  az  identitás  egyéni 

konstrukció termékévé válik (Bauman, 2002), az egyes ember lesz a társadalom életvilágbeli 
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újratermelődésének  egységévé.   A  betegséggel,  öregséggel,  munkanélküliséggel  járó 

kockázatok individualizálódnak, kezelésük a jóléti államéból jórészt a privát/piaci szférába, és 

egyre inkább a család hatáskörébe kerül vissza (Khan, Dominelli, 2000). Az 1980-as évektől 

piaci  elveket  alkalmaznak  a  közszférában,  a  szolgáltatásokat  a  szociális  munkások  nem 

maguk  nyújtják,  hanem  menedzseri  pozícióból,  a  források  –  és  nem  a  szükségletek  – 

elsődleges figyelembevételével vásárolnak a piacon szolgáltatásokat klienseik részére. 

A Theacher, ill. az Egyesült Államokban Reagen nevével fémjelezhető új jobboldali hullám 

visszaszorítja, illetve piaci alapokra helyezi a jóléti szolgáltatások nagy részét. Sok szociális 

munkás nem is találkozik már közvetlenül a kliensekkel, döntéseit nem a szükségletek, hanem 

a  megvásárolható  szolgáltatások,  a  rendelkezésre  álló  pénzforrások logikája  irányítja,  ami 

megkérdőjelezi  mindazokat  az  értékeket  és  eljárásmódokat,  melyeket  a  szakma  közel 

évszázados fejlődése során kialakított.  A szociális professziók elvesztik azt a képességüket, 

hogy maguk határozzák meg szakmai gyakorlatuk céljait és feladatait, egyre inkább a politikai 

döntéshozás kiszolgálóivá válnak (Lorenz, 2003). A szakmává válás a XX. század első három 

évtizedében elkezdődött, ezután fél évszázadon át olyan változásokon ment át, amelyek révén 

széles körű társadalmi elismerésre tett szert, és csaknem befejeződött az önálló professzióvá 

válás folyamata. A nyolcvanas évek végétől kezdve azonban ezek a trendek megfordultak, a 

globalizálódás és a piacosítás hatására elkezdődött a szociális munka deprofesszionálódása. 

Az 1980-as évekre egyértelmű lett, hogy a jóléti állammal kapcsolatos optimista várakozás 

nem teljesült be: a beavatkozások csökkentették a társadalmi problémákat, de nem számolták 

fel  azokat  (Hegyesi  –  Kozma,  2002).  A tapasztalatok  szembesítették  a  szakma gyakorlóit 

azzal,  hogy  az  előre  gyártott  elméletek  többnyire  nem  találkoznak  a  kliensek  egyéni 

helyzetével, alkalmazásuk sokszor problémás. A szakma nagy legitimáló narratívái épphogy 

kialakultak, már össze is omlottak.

A  huszadik  század  utolsó  negyedétől  a  szociális  munka  posztmodern  feltételek  között 

működik  (Parton–Marshall,  1998).  A  modernizmus  által  ígért  rend,  kiszámíthatóság  és 

biztonság  nem valósult  meg,  nincs  univerzális  tudás  (tudomány),  igazság  (etika)  és  ízlés 

(esztétika).  A globalizáció  hatása  (Khan – Dominelli,  2000),  a modernitás  válsága (Beck, 

2003), a posztmodern megjelenése (Lyotard, 1993) a huszadik század utolsó harmadától új 

gazdasági,  társadalmi  és  szellemi  környezetet  teremtett  (Geissler,  1996),  melyben  a  jóléti 

állam átalakulásával a segítő szakmák külső környezete is átalakult (Jordan, 2003). 
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Posztmodern kritikák

A szociális munkában az 1980-as évektől a mindennapi praxis szintjén olyan jelenségekkel 

találkozhatunk,  melyek  merőben  különböznek  a  korábbiaktól.  A szakmában  tapasztalható 

széles  körű  elbizonytalanodás  nem  elszigetelt  jelenség,  hanem  a  nyugati  társadalmakban 

lezajló,  nagyobb  horderejű  változások  része.  Mindennapi  világunkat  gyakran  zavarosnak, 

kétségesnek érezzük,  nyugtalanító  jelenségek sokaságával  szembesülünk,  egy biztonság és 

rend  nélküli  világban  esetlegességgel  és  ambivalens  jelenségek  tömegével  élünk  együtt 

(Parton  –  O’Byrne,  2006).  Szembesülnünk  kell  azzal,  hogy  a  modernitás  ígéretei  nem 

valósultak meg, egyre kevésbé hiszünk az értelemben és a racionalitásban, tapasztaljuk, hogy 

a „nagy narratívák” nem tudják többé megmagyarázni  a világot,  a logocentrikus  eljárások 

nem hozzák  meg  a  kívánt  eredményt.  A  „nagy  narratívák”  meggyengülésével  egy olyan 

vákuum keletkezett, amiben kis elbeszélések segítségével találjuk meg saját cselekedeteink, 

és  mások  cselekedeteinek  értelmét.  Ezek  a  kis  elbeszélések  jelentést  adnak  a 

kommunikációnak, helyi értékű igazságok fogalmazódnak meg bennük, és orientálnak azzal, 

hogy megegyezéseket hoznak létre. 

A posztmodernben  felértékelődnek  a  különféle  mozgalmak  és  stratégiák,  hangsúlyt  kap  a 

jelenségek komplexitása, relativitása és fragmentáltsága, az egyéni választás és a szabadság, 

és e jelenségek társadalmilag konstruált jellegének felismerése (Irving & Young, 2002).  A 

különbözőségek,  a  pluralitás,  a  lokális  megoldások,  a  szubkultúrák  egyre  fontosabbakká 

válnak, helytől és időtől függő igazságok léteznek csak. 

Sawpaul  (2005)  kritikája  szerint  az  általánosan  érvényes  sztenderdek  a  modernizmus 

pozitivista  megközelítésmódjának  termékei,  annak  a  hitnek,  hogy  a  világ  a  tudomány 

segítségével átalakítható, jobbítható. A globálisan érvényes sztenderdek bevezetése a nyugati 

diskurzusok  hegemóniáját  erősíti,  és  tagadja  az  adott  kontextusban  érvényes  realitást. 

Megfontolt, érzékeny, posztmodern kritikai megközelítésre van szükség ahhoz, hogy jobban 

felismerhessük a különbségeket, a helyi realitásokat.
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A posztmodern  lényege  a  pluralitás:  a  sokféleség,  a  sokféle  igazság és  sokféle  tudás.   A 

tudomány nem az egyetlen érvényes tudást alkotja meg, csak az egyik változata azoknak a 

történeteknek, amit magunkról és a világról elmondunk. Egyetlen elmélet sem tudja leírni a 

teljes igazságot, többféle igazság él egymás mellett kontextustól, kultúrától, időtől függően. A 

posztmodernben a szimbólumok jelentését már nem az határozza meg, amit megjelenítenek, 

hanem az  a  kontextus,  melyben  megjelennek.  A nyelv  nem tükrözi,  hanem konstruálja  a 

valóságot, a tudás „nyelvi játékokból” származik (Wittgenstein nyomán Lyotard, 1993). 

Minden,  ami  él,  állandóan  változik,  a  folyamatban  mindig  valami  új  születik,  így  az 

innováció, az új keletkezése és ennek a felfedezése, a lehetőségek, a szabadság, a kreativitás 

kapja a legnagyobb hangsúlyt. Ebben a felfogásban mindenféle egységesítés elnyomó jellegű, 

mivel monológikussá teszi a jelentést (Irving & Young, 2002). A tudat ugyanakkor dialógikus 

természetű, beszélgetések során alakul és változik. A kliens számára a szociális munkással 

folytatott  dialógus  új  lehetőségeket  teremt,  így  önmagában  is  megerősítő  (empowering) 

hatású.  

A narratív megközelítés

A fejlett országokban a segítő szakmákban a nyolcvanas évektől terjedt el széles körben a 

narratív megközelítés. Ebben a felfogásban a nyelv nemcsak reflektál a tárgyára, hanem részt 

is vesz annak megkonstruálásában. Diskurzusok alkotják a tudás, a megértés, a magyarázat, 

az  érvelés  struktúráit,  ezek  tesznek  bizonyos  dolgokat  lehetségesekké,  másokat  viszont 

lehetetlenné.  A  modernitásban  a  reális  világról  alkotott  tudás  felhalmozódása  jelenti  a 

hatalmat, ezt nevezi Foucault (1980) a szakértők hatalmának. A posztmodernben megfordul 

ez a viszony: a hatalomban lévők befolyásolják a nyelvet,  és ezen keresztül azt,  ahogy az 

életet tapasztaljuk és értelmezzük. 

Ez a megközelítés egyrészről aláássa a szociális munka tradicionális értékeit, ugyanakkor arra 

ösztönöz,  hogy  megértsük  a  kliens  nézőpontját,  elismerjük  a  tapasztalatok  sokféleségét. 

Minden helyzetet különbözőnek, komplexnek és többértelműnek tekintünk; soha nem tudjuk, 

mi lesz a beavatkozás végeredménye.  A szociális munkás a klienssel való dialógusban hoz 

létre közös megközelítést  (Parton–Marshall,  1998), amiben kiemelkedő fontosságú a nyelv 

szerepe. A kliens nézőpontja az elsődleges, a partneri viszony, a részvétel.
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A  bizonytalanság,  kiszámíthatatlanság  miatt  nem  logocentrikusan,  előzetesen  kialakított 

logikus  rend  szerint  járunk  el,  hanem reflexíven  (Schön,  1983).  Nem fogadjuk  el  a  már 

felépített konstrukciók struktúráját, hanem elemeire bontjuk, figyelembe véve a társadalmi, 

történeti,  politikai  összefüggéseket,  a  marginalizált  hangokat.  A  dekonstrukció,  a  korábbi 

struktúrák lebontása segít  a különböző felhasználói  csoportoknak,  hogy megszabaduljanak 

ezek elnyomó hatásától, mobilizálják erőforrásaikat, és újradefiniálják, kik ők, és mit akarnak 

tenni. 

A  logocentrikus  tradícióban  az  individuum  autonóm,  és  ha  egészséges,  integrált  is.  A 

posztmodernben azonban ellentmondásos, folyamat jellegű, ami diskurzusok során termelődik 

újra (Parton – Marshall, 1998). A szociális munka diskurzusokban létezik, nem tudomány.  A 

beszéd  során  az  emberek  nemcsak  megértik  a  helyzetüket,  hanem újraértelmezik  azt,  és 

továbblépnek. Nincsenek mindenhol érvényes  alapigazságok, csak működő igazságok. Egy 

történet jobb verziója segíthet megérteni a helyzetünket, és változtatni rajta. A megoldások 

beszéd, tevékenység közben, improvizációt is felhasználva születnek.  A segítő feladata, hogy 

egy kevésbé problémákkal teli szövegkörnyezetbe helyezze az elbeszélő szavait, metaforáit, 

az erős oldalakra helyezve a hangsúlyt. E megközelítés középpontjában azok a folyamatok 

állnak,  melyeken  keresztül  meghatározzuk  önmagunkat  azzal,  hogy  interakcióba  lépünk 

egymással, és jelentést tulajdonítunk tapasztalatainknak.  A beszélgetés a kreativitás modellje, 

soha  nem  ér  véget,  új  lehetőségeket  teremt,  így  megerősítő  (empowering) jellegű 

(Irving&Young 2002). Az igazság és a tudás emberi kapcsolatokban, beszélgetések során jön 

létre, a világ nyitott, szabad. A dialógusok hangsúlyozása egyben a felvilágosodás szintézisre, 

rendre, és fejlődésre törekvésének elutasítását mutatja.

A konstrukcionizmus

A konstruktivista iskola szerint nincs objektív valóság, minden konstrukció, amit narratívák 

létrehozásával  építünk  fel.  Az értelmezés  folyamata  az  elemekre  bontás,  a  dekonstrukció 

(Derrida,  2006).  Ennek  során  ugyanakkor  csak  a  valóság  töredékeit  ragadhatjuk  meg.  A 

történetet elemeire bontjuk, majd egy új konstrukciót hozunk létre belőle, ami az újjáépítés 

folyamatában válik sajátunkká. 

A szociális munkában a kliens történeteit hallgatjuk meg, ezeket építjük újjá közösen (Katz, 

2005). Sokszor formátlan, amorf, látszólag összefüggéstelen emlékek, érzések között keressük 

6



a kapcsolatot,  jelentést  adunk nekik,  miközben egy narratívába  szerkesztjük őket.  A múlt 

tényein már nem változtathatunk, de a történeteken igen. 

A konstrukcionizmus felhívja a figyelmünket szakmai alapelveink, értékeink, gyakorlatunk 

kulturális meghatározottságára, helyhez és időhöz kötöttségére, relativitására, más igazságok 

(a  kliensé)  egyidejű  jelenlétére,  melyeknek  azonban  a  társadalmi  súlya  érdekérvényesítő 

képességeink  különbözősége  miatt  eltérő  lesz.  A  konstrukcionizmus  legfőbb  hozadéka  a 

szociális munka számára az a szemléletmód, mely nem fogadja el, hanem megkérdőjelezi azt, 

ami egyértelműnek,  nyilvánvalónak,  biztosnak tűnik;  tudatosítja,  hogy mi magunk hogyan 

veszünk  részt  ennek  megkonstruálásában,  és  miként  alapozza  ez  meg  döntéseinket, 

cselekedeteinket. 

A szociális munkában e felfogás szerint nem elsősorban racionális, tudományos módszereket 

használunk  fel,  hanem  különféle  igazságokkal,  történetekkel,  stb.  dolgozunk.  A  reflektív 

tanulás,  reflektív  praxis  a  posztmodern  feltételekre  adott  válasz.  A  bizonytalan,  gyorsan 

változó világban eszköz arra, hogy megtanuljuk, hogyan kell tanulni, illetve tudatos praxist 

folytatni. 

Schön (1983) reflektív professzionalizmus-modellje szerint a szakemberek többnyire  olyan 

problémahelyzetekkel találkoznak, melyek többféleképpen értelmezhetőek, nem tipikusak, és 

sokféle dilemmát vetnek fel. A nehézségeknek csak egy kis töredéke oldható meg a tanult 

elméletek és technikák alkalmazásával. Ehelyett a szakember párbeszédet folytat az anyaggal, 

sokszor az intuíciójára hallgat, kísérletezik. Néhány szakterületen (Schön a hídépítést hozza 

példának)  a  „technikai  racionalitás”  lehetővé  teszi,  hogy pontosan  kikalkuláljuk,  mit  kell 

tennünk, döntéseink következményeit számítások segítségével egyértelműen modellálhatjuk. 

Más szakterületeken azonban – ilyen például a szociális munka is – olyan komplex és változó 

helyzetekkel  foglalkozunk,  ahol  nem működik  ez  a  fajta  „technikai  racionalitás”.  A napi 

problémák megoldásában az elméletek inkább csak orientálnak, nem mondják meg konkrétan, 

mit kell tennünk. Mikor korábban nem tapasztalt,  szokatlan, új helyzettel találkozunk, újra 

kell  gondolnunk  elméleteink  érvényességét,  és  módosítanunk  kell  az  új  szituáció 

sajátosságainak megfelelően. Az elméletek így folytonosan változnak, de soha nem fedik le az 

emberi  élet  végtelen  gazdagságát.  Ezért  ezekben a szakmákban úgy kell  a  szakembereket 

képezni, hogy korán megtanulják felismerni, mikor nem használhatók már a tanult elméletek. 

Ekkor  a  helyzetre  és  az  elméletre  együttesen  reflektálva  tovább  kell  fejlesztenünk  az 
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elméletet.  Schön hangsúlyozza, hogy a reflexió egy virtuális világban megy végbe, nem a 

való  világban.  A  reflexió  kettős  visszacsatolás,  ami  egyrészt  cselekvés  közben  történik 

(reflection  in  action),  másrészt  a  cselekvés  után,  mikor  átgondoljuk,  és  megpróbáljuk 

megérteni, hogy mi történt (reflection on action).

Feminista elméletek

A szakmai etika irodalma korábban elsősorban azzal foglalkozott, hogy felsorolja a szociális 

munka értékeit, illetve ezek lehetséges ütközésére koncentrált (Banks, 2001). Az arisztotelészi 

etika  a  domináns  helyzetben  lévő  férfiak  értékrendjét  tükrözte,  olyan  értékeket  tartott 

fontosnak, mint az egyenlőség, a bátorság, a nagyvonalúság. Ez nem meglepő, hiszen az ókori 

görögöknél  a  nőket  és  a  rabszolgákat  nem  tekintették  állampolgároknak,  így  azokról  az 

értékekről,  melyek  az  elsősorban  a  nők  által  végzett  tevékenységekkel:  a  családról  való 

gondoskodással, a gyermekek felnevelésével függenek össze, rendszerint megfeledkeztek.  

Az  ezerkilencszázkilencvenes  évektől  –  nemcsak  a  szociális  munkában,  hanem  más 

területeken is – az etikai kérdések iránti fokozott érdeklődésnek lehetünk tanúi. Részben az 

információs  technológia,  részben  az  orvostudomány  fejlődésével  együtt  járó  kérdések 

kerülnek az érdeklődés középpontjába, más részről azonban a szolgáltatások minőségével, a 

korrupcióval, a gyakorlatban történt etikai vétségekkel foglalkoznak. A kilencvenes évektől a 

szociális  munkában  a  hagyományosnak  tekinthető  kanti  és  utilitáriánus  elvek  mellett  a 

kapcsolatból származó alapelvek  (relationship-based ethics) jelentek meg (Banks, 2001), a 

szociális munka területére kezdték alkalmazni a feminista gondozási etikát  (ethics of care).  

Az 1980-as évektől a menedzserializmussal szemben kibontakozó feminista megközelítés, a 

gondozási  etika  (etics  of  care) alkalmazása  a  szociális  munka területén  elősegítheti,  hogy 

rehabilitálhassuk,  és  újra  a  szociális  munka  középpontjába  helyezhessük  a  gondozási, 

gondoskodási mozzanatot (Sevenhuijsen, 1998).

A szociális  munka – ez a  jellemzően többnyire  női  foglalkozás  – története  során kiemelt 

jelentőséget  adott  a  kliens  és  a  segítő  kapcsolatának.  A  feminista  gondozási  etika  a 

menedzserizmus  által  hangsúlyozott  racionális-technikai  dimenziók  helyett  a  kapcsolati 

dimenzióra helyezi a hangsúlyt. A feminista érvelés szerint a professzionalizmus, a bürokrácia 

és a menedzseri megközelítés „maszkulin” fogalmak, melyek olyan értékeken alapulnak, mint 

a függetlenség, a másoktól való elkülönülés,  az erő alkalmazása,  a jogok, az egyediség,  a 
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különbözőség hangsúlyozása (Meagher & Parton, 2004). Az igazságosság etikája  (ethics of  

justice) a  domináns  gondolkodásmód,  mely  a  társadalom  hatalmi  viszonyait  tükrözi,  és 

marginalizálja a nők, a színesbőrűek, a fogyatékossággal élők és más elnyomott  csoportok 

tapasztalatait (Banks, 2002). Jellemzője a dominanciára, stabilitásra és kiszámíthatóságra, a 

folyamatok  formalizálására  és  a  személytelen  döntésekre  való  törekvés,  a  technikai  tudás 

alkalmazása. Ideálja a független, autonóm individuum, aki teljesíti kötelességeit és gyakorolja 

jogait.  E  megközelítés  szerint  a  szakértelem a  formális  oktatásban  szerezhető  meg,  mely 

racionális tudományon alapul. 

A feminista  gondozási  etika  egészen más  emberképből  indul  ki.  Itt  a  kapcsolatokban  élő 

ember áll a középpontban, aki interakciók sorozatában létezik, ez határozza meg viselkedését, 

ez alapján interpretálja a világot, és ebből jön létre az identitása (Parton, 2003). A „feminin” 

megközelítés  a  kölcsönös  kapcsolatokkal,  érzelmekkel,  lelkesedéssel,  sérülékenységgel  áll 

összefüggésben. A gondozási etika szerint a gondoskodás morális természetünk része, mely 

egyedi, megismételhetetlen emberek között megy végbe, erős emberi érzéseket mozgósít, és 

melyben minden etikai döntést a maga egyedi körülményei között kell meghozni. Az egyes 

ember,  az  életkörülmények  egyedisége  miatt  az  etikai  döntések  során  mindig  többet  kell 

tennünk, mint hogy pusztán bizonyos alapelveket érvényesítünk. A gondozási etika a segítő és 

a segített  közötti  dialógikus  viszonyt  hangsúlyozza.  Az interakciókat  úgy írja le,  mint  két 

személy  között  kölcsönös  felfedezési,  kifejezési  és  alkalmazkodási  folyamatot  (Walker, 

1989).  

Ez ellentétben áll azzal a jogokon alapuló (maszkulin) munkavégzési ideállal,  mely szerint 

felül  kell  emelkednünk  személyes  érzelmeinken  és  elköteleződéseinken,  és  a  jogok 

érvényesülését távolságtartó módon kell biztosítanunk. Az egyéni szabadságokat, univerzális 

elveket,  szerződéseket  és  kötelezettségeket  hangsúlyozó  etika  gyakran  vezet 

túlszabályozottsághoz, a gondozást végzők mozgásterének és lehetőségeinek beszűkítéséhez. 

A gondozási etika a gondoskodást olyan folyamatnak tekinti, mely hozzájárul mindazoknak a 

fejlődéséhez,  akik  részt  vesznek  benne.  A  gondozási  etika  lehetővé  teszi,  hogy  a 

sérülékenységet, és a vele járó gondozási szükségletet mindannyiunk közös tulajdonságaként 

kezeljük. A feminista teoretikusok a gondozást új gondolkodási keretbe helyezik, mint olyan 

jelenséget,  mely  mindannyiunk  közös  tapasztalata,  nemcsak  a  gyengéké,  a  szükséget 

szenvedőké.  A  gondoskodás  iránti  szükséglet  emberi  természetünk  része.   Nem  csak 
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gyermekkorunkban,  vagy  idős  korunkban  van  rá  szükségünk,  hanem  életünk  különböző 

szakaszaiban.  A  gondozás  a  szolidaritás  makro-szintű  fogalmának  megfelelője  az  emberi 

kapcsolatok mikroszintjén (Lloyd, 2006). 

A  gondozási  etika  hangsúlyozza,  hogy  életünk  során  valamennyien  hol  gondozók,  hol 

gondozottak vagyunk, ez emberi létünk velejárója. A gondozás fogalma tehát nem társítható 

gyenge  érdekérvényesítő  képességű,  rossz  társadalmi  helyzetű  csoportokkal.  A  gondozás 

szükségképpen kapcsolatban áll olyan tágabb társadalmi faktorokkal is, mint az osztályhoz, 

társadalmi  nemhez,  társadalmi  csoporthoz  való  tartozás  –  e  kérdésekkel  foglalkozik  a 

gondozási etika politizált változata.

A gondozás rendszerint alulértékelt munka, amellyel elméleti szinten sem foglalkoznak sokat, 

mivel a privát szférához, az érzelmekhez kötődik. Mivel a mai fejlett társadalmak a nyilvános 

teljesítményt,  a  racionalitást,  az  autonómiát  tartják fontos értéknek,  ezek ellenkezői  kevés 

figyelmet kapnak (Tronto, 1993). A gondozás leértékelése annak a domináló univerzális etikai 

koncepciónak  a  következménye,  mely   a  neutralitást,  a  pártatlanságot,  a  racionalitást,  az 

absztrakciót  és  az  objektivitást  tekinti  a  szakma  gyakorlóival  szembeni  legfontosabb 

követelményeknek;  a  morális  döntések  annyit  jelentenek,  hogy  megtaláljuk  a  megfelelő 

szabályokat.  E  felfogás  szerint  a  szabályok,  normák  és  alapelvek  mindenkire,  minden 

helyzetben  egyformán  érvényesek,  és  ezeket  minden  racionálisan  gondolkodó  embernek 

alkalmaznia  kell  (Parton,  2003).  E  koncepció  a  másokhoz  nem  kapcsolódó,  autonóm, 

kötelességeit teljesítő, és jogait gyakorló embert tekinti  ideálnak. A szociális munka, mely 

döntően női foglalkozás volt, nehezen idomul ezekhez az elvárásokhoz, mivel története során 

többnyire a segítő-kliens kapcsolat állt a középpontjában, és a munka kapcsolati, gondoskodó 

aspektusai voltak előtérben. 

Gilligan (1982) kétféle morális  beállítódást különböztetett  meg:  az igazságosságon alapuló 

etikát  (ethics  of  justice) szembeállította  a  gondozási  etikával  (ethics  of  care). Az 

igazságosságon  alapuló  etika  individuális  jogok  és  kötelességek  rendszerén  nyugszik, 

absztrakt morális elveket hangsúlyoz, valamint a részrehajlás-mentességet és a racionalitást. 

Gilligen  ezt  jellemzően  férfias  logikának  tartja,  mely  nem  veszi  figyelembe  azokat  az 

értékeket, melyeket általában a nők képviselnek, illetve valósítanak meg.  A nők inkább a 

felelősséget, semmint a kötelességet hangsúlyozzák, és inkább a kapcsolatra, mint az etikai 

alapelvekre  koncentrálnak.  A  gondozási  etika  középpontjában  a  segítő  kapcsolat,  a 
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folyamatban részt vevő személyek közötti érzelmi válaszkészség (responsiveness) áll, illetve 

azok  az  értékek,  amelyeket  többnyire  nők  valósítanak  meg;  ilyen  a  gondoskodásra  való 

képesség, a türelem, a meghallgatás képessége és az arra való készség, hogy feladjuk azt, 

amivel  éppen  foglalkozunk,  és  mások  szükségleteit  helyezzük  előtérbe.  Gilligan  (1982) 

szerint  a  nők  gondolkodásmódja  kontextuális  és  narratív.  A  nők  figyelme  főként  mások 

szükségleteire irányul, a mások iránti felelősség, tehát a gondozás etikája mozgatja őket. 

A szociális  munka  folyamatainak  sztenderdizálása,  a  veszélyeztető  tényezők  felmérése,  a 

szakma  menedzserizálódása  a  szolgáltatások  igénybe  vevőit  a  tárgyak  szintjére  sorolja, 

akiknek bizonyos ellátatlan szükségleteik vannak, s akikhez bizonyos gondozási csomagokat, 

tervszerűen működő ellátási folyamatokat rendelnek hozzá, mechanikus, személytelen módon, 

tudományos kritériumok alapján. Ezzel szemben a gondozási etika a személyre figyel, arra a 

jelentésre,  amit  ő  tulajdonít  az  életének.   A  fókuszban  a  kapcsolat  áll,  a  szubjektumok 

találkozása, a közelség etikája (ethics of proxemity) (Levinas, 1989).

A gondozás, illetve az igazságosság etikájának jellemzőit foglalja össze a következő táblázat 

(Banks, 2002, p. 48):

Igazságosság etikája Gondozási etika
Központi érték Igazságosság  –  a  személy 

elkülönülését erősíti

Gondoskodás  –  a  kölcsönös 

kapcsolat  (connectedness) a 

középpontban
Mi irányítja? Alapelvek Kapcsolatok
Mi van a fókuszában? Szerződések,  az  értékek 

rendezett  sora,  kötelességek, 

egyéni szabadság

Együttműködés, 

kommunikáció, 

gondoskodás,  az  emberek 

közötti kapcsolat

A sztenderdizáció folyamata az igazságosság etikájára épít, a kapcsolatokat, a gondoskodást, 

az egyediséget középpontba helyező gondozási etika viszont éppen az ellenkező oldalt,  az 

egységesítés lehetetlenségét hangsúlyozza.

 

Jordan  (2004)  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  az  önrendelkezés  a  szociális  munka  egyik 

központi értéke, ugyanakkor a szociális munkások a gyakorlatban sokszor olyan emberekkel 
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találkoznak,  akik  ezt  igen  kevéssé  képesek  megvalósítani.  Sevenhuijsen  (1998)  arra  is 

rámutat, hogy mindent, ami a gyengeséggel, sérülékenységgel, dependenciával kapcsolatos, 

azt  más,  szükséget  szenvedő  embereknél  látunk  meg,  mivel  másképp  ez  kikezdené  saját 

autonómiánk érzését.   

Az idős emberekről való társadalmi szintű gondoskodás például – más területekhez hasonlóan 

– egyre kevesebb feladatot vállal, egyre inkább épít az öngondoskodásra. Az időskori jólétért 

való felelősség egyre inkább az egyénre, és egyre inkább piaci alapokra kerül. Alapelve, hogy 

az idős ember maradjon független, ameddig csak lehet, és hozzon autonóm döntéseket arról, 

milyen segítséget vesz igénybe. Ugyanakkor tovább él a kérdés: mi történik, mikor már nem 

képes  önmagáról  gondoskodni  és  önálló  döntéseket  hozni?  Úgy tűnik,  a  szociális  munka 

bevett  értékei  jól  alkalmazhatók  az  aktív,  önrendelkező  időskorban  (harmadik  kor),  de 

kérdéseket vetnek fel akkor, mikor az idős ember már nem képes erre (negyedik kor), mikor  

mások gondoskodásától függ (Lloyd, 2006).

A feminista  gondozási  etika  teoretikusai  felhívják  a  figyelmünket  arra,  hogy a  racionális, 

autonóm,  független  és  a  saját  élete  felett  kontrollt  gyakorló  individuum ideálja  elnyomja 

személyiségünk  dependens,  gondoskodásra  szoruló  aspektusait,  annak ellenére,  hogy ezek 

központi szerepet töltenek be életünkben (Lloyd, 2006). Az önálló döntésre már nem, vagy 

csak elvétve  képes  emberek  esetében nem segít,  ha  racionális  döntési  folyamatot  várunk. 

Ilyenkor gondozásra van szükség, ahol a hosszabb távú folyamat során figyelembe vesszük az 

idős  ember  élettörténetét,  családi  kapcsolatait,  és  mindazokat  a  dolgokat,  melyeket  ő 

értékesnek tart. Az idős ember hangjának meghallása a gondozási folyamatban részt vevők 

egyik legfontosabb feladata, hiszen a jogainak gyakorlásához ez elengedhetetlen feltétel. 

Az adminisztráció egységesítése: nem kívánt mellékhatások

A  szociális  munka  kezdetén  az  esetről  készült  feljegyzések  leggyakrabban  kronologikus 

sorrendben lejegyzett rövid történetek voltak. A strukturált feljegyzések bevezetése nemcsak 

az  adminisztrációt  változtatja  meg,  hanem többek között  a  szociális  munkások  munkaidő 

felhasználásának  belső arányait,  munkavégzésükkel  kapcsolatos  elégedettségüket,  valamint 

szakmai önképüket, és áttételesen magát a szakmát is.  
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Richard  L.  Edwards  és  William J.  Ried  (1898)  egy évvel  az  egységes  esetadminisztáció 

(Unified  Case  Records) bevezetése  után  57  New York  állambeli  megyében  azt  kutatták, 

milyen  változásokat  hozott  ez  a  mindennapi  praxisban,  és  hogyan  reagálnak  rá  a 

gyermekvédelem „első vonalában” dolgozó szociális munkások. 

A kutatás  megállapította,  hogy a strukturált  feljegyzések  bevezetése  jelentősen  növelte  az 

adminisztrációval töltött időt, mivel a szociális munkások továbbra is vezették hagyományos 

feljegyzéseiket.  Úgy  látták  ugyanis,  hogy  a  sztenderdizált  információkat  nem  tudják  jól 

felhasználni, így azt nem könnyebbségként, hanem plusz elvégzendő feladatként élték meg. 

Az adminisztrációra fordított  idő növekedésének egyenes  következménye volt,  hogy egyre 

kevesebb időt töltöttek a kliensekkel; az adminisztrációra fordított idő meghaladta a közvetlen 

szolgáltatásra  fordítható  időt.  A  sztenderdizált  adatgyűjtést  kötelező  feladatként  látták  el, 

melynek nem vették hasznát, nem látták értelmét.  Véleményük szerint túl sok információt 

kellett összegyűjteniük feleslegesen, ugyanakkor ezek az információk sokszor elfedték az eset 

lényeges, egyedi vonatkozásait, és az adatgyűjtés a menedzsment szempontjai szerint történt. 

A strukturált adatgyűjtést olyan frusztráló tevékenységként élték meg, ami elveszi idejüket az 

érdemi (a közvetlenül a kliensekkel végzett) munkától. A strukturált adatgyűjtés bevezetése 

így nagyfokú elégedetlenséget, sőt haragot váltott ki az adatgyűjtésre kötelezett munkatársak 

körében, ami hatással volt a kliensekkel való kapcsolatuk minőségére is. 

A kutatás legfontosabb tanulsága a szerzők szerint az, hogy ha a szociális munkásoknak kell 

az adatgyűjtést végezniük, nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy 

ez  az  ő  adminisztrációs  igényeiket  is  szolgálja,  ellenkező  esetben  a  végeredmény  nem a 

szolgáltatások minőségének javulása, hanem ennek épp az ellenkezője lesz.  

Az adminisztráció egységesítésének előnyeit leginkább a következőkben szokták látni (Reid 

& Smith, 1981):

Az egységes szerkezetben készült feljegyzések 

• olyan struktúrában készülnek, melyben könnyű megtalálni  a szükséges információk 

helyét, 

• nagy a valószínűsége, hogy a szükséges információkat valóan beszerzik, kevesebb a 

hiányosság,  
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• az  egységes  szerkezetben  gyűjtött  információkat  könnyen  fel  lehet  dolgozni 

számítógéppel, 

• e feljegyzések alapján a szociális munkás tevékenysége kontrollálható, megállapítható, 

hogy  a  szakmai  protokollok  alapján  járt-e  el,  így  mulasztás  esetén  felelősségre 

vonható.

A strukturált feljegyzések készítésének korlátait, káros hatásait a következőkben látják (Reid 

& Smith, 1981): 

• Az előre kialakított struktúra miatt az esetek egyedi részletei nem kapnak hangsúlyt,  

nem férnek bele a formába, így lényeges információk veszhetnek el. 

• A strukturált  feljegyzések  készítése  csökkenti  a  szociális  munkás  autonómiáját  és 

rugalmasságát,  ami  nemcsak  a  feljegyzések  minőségét  rontja,  de  a  szakember 

munkájának színvonalát is

• A strukturált feljegyzések készítése során a szociális munkások néha úgy érzik, hogy 

túl  sok,  és  az  aktuális  munkájuk  szempontjából  felesleges  információt  kell 

összegyűjteniük, ami frusztrációt, haragot vált ki belőlük.

A  szerzők  az  említett  kutatás  során  (Edwards  &  Ried,  1988)  a  következő  tanulságokat 

fogalmazták meg:

1. Mivel  a  strukturált  feljegyzéseket  elsősorban  a  menedzsment  által  kialakított 

szempontok alapján készítik, fontos megtudni, hogy a szociális munkások szerint az 

adott formában készülő feljegyzések jól szolgálják-e a kliensek érdekeit is. 

2. Mivel a szociális munkások vannak abban a helyzetben, hogy megítéljék, hasznosak-e 

az adott formában készült feljegyzések, fontos azt is megtudni, ez mennyire szolgálja 

az ő igényeiket.

3. Függetlenül attól, hogy milyen értékes információkat szerzett a vezetés a strukturált 

feljegyzések bevezetésével, fontos kalkulálni azzal is, mi az ára ennek, mind pénzügyi, 

mind lélektani szempontból. 

Szupervízorként szerzett tapasztalatok az egységes adminisztrációs rendszerek 

bevezetésének következményeiről
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Az  elmúlt  időszakban  Magyarországon  is  fontos  változások  történtek  a  szociális  munka 

folyamatainak,  ill.  ezek  adminisztrációjának  sztenderdizációja  érdekében  („macis  lapok” 

bevezetése,  a  munkaidő  perc  alapú  elszámolása  gondozó  szolgálatoknál,  stb.). 

Szupervízorként e téren szerzett tapasztalataim messzemenően megerősítik a fent bemutatott 

kutatás eredményeit. A szociális munkások egyetértése, illetve megfelelő felkészítése nélkül 

bevezetett sztenderdizált adatlapok, illetve eljárások sokszor nem megerősítik, hanem inkább 

aláássák  a  segítő  folyamatot,  jelentős  frusztrációt  okoznak,  és  szakmaiságuk 

megkérdőjelezését üzenik a szociális munkásoknak. Az adminisztrációs teher növekedésével 

az esetterhelés nem csökken, a túlterheltség kimerültséget okoz, fokozza a kiégés kockázatát. 

Az adminisztráció időnként legalább akkora terhet és nehézséget jelent az e területen dolgozó 

szakembereknek,  mint  azok  a  fájdalmak,  veszteségek,  melyeket  a  kliensekkel  végzett 

munkájuk során elkerülhetetlenül átélnek. A szabályrendszerek, az ellenőrzések lehetetlenné 

teszik az egyediségen, a bizalmon, a feltételek nélküli elfogadáson alapuló kapcsolatot, mely a 

szociális munka alapértéke és alapfeltétele egyben (Gakovic, 2007, Parton & O’Byrne 2006).

Hazánkban  is megjelent  az  a  menedzseri  szemlélet,  mely  pl.  gondozási  alapegységekben 

(mosdatás, öltöztetés, gyógyszerezés stb.) méri az elvégzendő munkát. Az ideális gondozó e 

szemlélet szerint soha egyetlen perccel se tölt több időt gondozottjánál, mint ami a gondozási 

feladat  elvégzéséhez  feltétlenül  szükséges.  Érzelmek,  személyes  bevonódás  nélkül  végzi 

munkáját,  anélkül,  hogy a másik  emberhez  mint  élő személyhez  viszonyulna.  A haldokló 

családtag ápolásában közreműködő gondozó csak munkaidején túl foglalkozhat a családtagok 

érzelmeivel, dilemmáival, előrehozott gyászával, érzelmi krízisével. Ha mégis megteszi, amit 

személyes elkötelezettsége és szakmai tapasztalatai alapján jónak lát, azzal szabályt sért. A 

korábban  bemutatott  menedzseri  szemlélet  ütközik  itt  a  szakma  hagyományos,  illetve  a 

feminista gondozási etikában újra megfogalmazódó értékeivel: a kapcsolat-központúsággal, a 

személyes elköteleződéssel, az egyediség tiszteletben tartásával. 

Következtetések

A  szociális  szolgáltatások  sztenderdizációjának,  az  egységes  eljárásmódok,  értékelési 

szempontok,  adminisztrációs  eljárások  kialakításának  előnyei  napjainkban  nagy  hangsúlyt 

kapnak  hazánkban,  e  folyamatok  elkerülhetetlennek  látszanak,  és  kétségtelenül  előnyös 
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aspektusaik is  vannak a szakma fejlődése szempontjából  (Héra – Ligeti,  2005). Kevesebb 

figyelem  irányul  ugyanezen  folyamatok  korlátaira  és  várható  mellékhatásaira.  A  fejlett 

országokban,  ahol  az  említett  változások  korábban  kezdődtek,  már  jelentős  tapasztalatok 

gyűltek össze a nem kívánatos hatásokkal kapcsolatban is. A bemutatott posztmodern, illetve 

feminista  kritikák  érveit,  valamint  az  adminisztráció  egységesítésével  járó  nemkívánatos 

hatásokat  valószínűleg  érdemes  lenne  figyelembe  vennünk  a  szociális  és  gyermekjóléti 

szolgáltatások  területén  lezajló  sztenderdizáció  során.  Ezek  megismerése,  megvitatása,  a 

sztenderdizáció lehetséges nemkívánatos hatásainak becslése véleményem szerint a fejlesztési 

folyamat fontos részét képezi.
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