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A szociális munkások szerepe a 21. században 

Irodalmi áttekintés1

 „Valójában csak nagyon általános elképzelésünk van arról, hogy mit szeretnénk elérni, és  

mik a szociális munka során a legfontosabb képességek, ebből következik, hogy még 

kialakulatlanabb elképzelésünk van arról, hogy oktassuk ezeket” (Younghusband, 1959, p.  

28).

Bevezetés

Ez  a  jelentés  a  szociális  munkások  21.  századi  szerepével  foglalkozó  szakirodalom 

felhasználásával von le következtetéseket és ad elemzést a témáról. Fő célunk az volt, hogy 

meghatározzuk  a  legfontosabb  témaköröket  és  vitapontokat  a  szociális  munkások  szerepe 

kapcsán,  és  hogy  felbecsüljük  ezek  jelentőségét  a  szociális  munka,  különösen  pedig  a 

szociális munkások szerepének fejlesztésében a 21. századi Skóciában. Egyszersmind ezzel 

hozzájárulhatunk az éppen most készülő „Szociális Munka Áttekintése” c. munkához.

Módszerek és megközelítés

Hogy célunkat elérjük, három fő feladatot igyekeztünk végrehajtani:

A szakirodalom áttekintése

A szakirodalom mennyisége igen tekintélyes  ebben a témakörben – reflektálva a szociális 

munka  természetével  és  a  szociális  munkások  által  a  társadalomban  betöltendő  szereppel 

kapcsolatos  vitás  kérdésekre  –,  így  a  szelektív  feldolgozás  módszerét  alkalmaztuk. 

Ugyanakkor  számos,  az  elsődleges  témánkhoz  kapcsolódó  metaanalízis  és  általános 

szakirodalmi  áttekintés  is  rendelkezésre  áll,  ezeket  is  hasznosítottuk,  ahol  lehetséges  volt. 

Mivel  egy  igazán  átfogó  áttekintés  elkészítése  volt  a  célunk,  nemcsak  az  Egyesült 

Királysággal foglalkozó, hanem ausztráliai,  kanadai, japán2, nyugat-európai és kelet-közép-

európai  szakirodalmakat  is  bevontunk  a  munkába.  Áttekintésünk  során  felhasználtunk 
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szakmai  anyagokat,  kormányzati  kiadványokat  és  tudományos  írásokat  is.  Hogy  jobban 

megérthessük a más szakmák területén megfigyelhető fejlődés hatásait a szociális munkások 

szerepére,  korlátozott  számban  ugyan,  de  felhasználtuk  más  szakterületek,  például  az 

egészségügy és az oktatás irodalmát is. 

Miközben foglalkozunk a legfontosabb irányadó dokumentumokkal is, munkánk során sokkal 

inkább a szociális munkások szerepének a különböző szolgáltatási rendszereken és nemzeti 

jellemzőkön átívelő közös elemeire koncentráltunk,  mintsem a különféle adminisztratív  és 

jogi környezetben működő szociális munkák sajátos megjelenési formáira.  

Konzultációk

Elősegítendő, hogy az áttekintésünk a lehető legszélesebb körű legyen, kisebb konzultációt is 

szerveztünk.  Ennek  során  egy  a  szociális  munkások  szerepével  és  a  szociális  munka 

funkcióival  kapcsolatos  néhány  kérdést  tartalmazó  listát  juttattunk  el  kanadai,  ausztráliai, 

nyugat-európai  és  kelet-közép-európai  kollégáknak.  Az  így  összegyűjtött  válaszok  és 

megjegyzések segítettek a téma megértésében és az elemzésben.

Bibliográfia

Jelen áttekintés része egy válogatott szakirodalmi lista is, ezzel kívánjuk bemutatni az elérhető 

anyagok és a témával kapcsolatos írások mennyiségét.

Nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az általunk alkalmazott megközelítés mind az 

irodalom áttekintése során, mind pedig az azt követő vitákban a téma kritikus, ám tárgyilagos 

megközelítésén alapult.  Alkalomadtán felhasználtuk azt a módszert  is, amit mi „Mi lenne, 

ha?” megközelítésnek nevezünk. Ez annyit tesz, hogy felvetettünk olyan, a szociális munka 

ellátás jelenlegi módszereivel kapcsolatos olyan kérdéseket, mint például – mi lenne, ha a 

helyi önkormányzatoknak nem lenne a szociális munkával foglalkozó osztálya? Mi lenne, ha 

nem lennének képzett szociális munkások?  

Nyelv és szociális munka

Hiba lenne, ha nem említenénk meg azt a tényt, hogy a szociális munka nyelvezete nagyon 

zavarba  ejtő  és  sokszor  félrevezető.  Félrevezető  annyiban,  hogy a  különböző  kifejezések 
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gyakran  felcserélhetők egymással.  Munday (Munday,  2003) rámutat  arra,  mennyire  nehéz 

definiálni a szociális szolgáltatások fogalmát Európa különböző részein, mivel a kifejezést az 

egyes  országokban  eltérő  módon  használják  különféle  szolgáltatások  és  tevékenységek 

leírására. Ugyanakkor – még az Egyesült Királyságon belül is – a szociális munka, szociális 

gondoskodás,  szociális  szolgáltatások,  szociális  munkával  kapcsolatos  tevékenységek  és 

hasonló  kifejezéseket  egymással  felcserélhető  módon  alkalmazzák,  és  nehéz  teljes 

bizonyossággal eldönteni, miről is van szó éppen.

Úgy tűnik,  számos kormányzati  beszámolót  (ld.  például  Scottish Executive,  2004) szintén 

felelősség terhel ezért, ami rámutat arra a tényre, hogy a szociális munka kapcsán használt 

nyelvezet tükrözi az egyértelmű professzionális identitás hiányát ezen a területen.  

Szociális munka – válságban lévő szakma?

„Krízis”?

Számos szociális munkával foglalkozó elemző szerint a szociális munka mint szakma kétséget 

kizáróan válságban van (ld. például Unison, 2004). Hogy valóban van-e válság a szociális 

munkába,  vagy sem,  az vitatható.  Annak a meghatározása pedig,  hogy a válság pontosan 

milyen jellegű, nagyrészt attól függ, hogy milyen beállítottságú az adott elemző. 

A szociális  munka  napjaink  Nagy-Britanniájában irányt  tévesztett.  Ez  nem újdonság,  már 

több mint 30 éve beszélnek a szociális munka válságáról. A kindulópontunk mindamellett az, 

hogy a válsághelyzet tovább már nem tolerálható. Hatékonyabb módokat kell találnunk, hogy 

ellent  tudjunk  állni  a  szociális  munkában  uralkodó  trendeknek,  és  utat  találjunk  egy  új, 

elkötelezett gyakorlat felé (Jones et al., 2004).

A  kormányzat  azon  javaslatai,  amelyek  a  szociális  munkát  az  egészségügyhöz  és  az 

oktatáshoz  közelítenék,  azt  eredményezték,  hogy egyre  nagyobb  az  aggodalom a  szakma 

szerepével  és identitásával  kapcsolatban.  A kifejezés törvényi  védelme ellenére félő,  hogy 

azok az összetevők, amik a szociális munkát egyedivé teszik, elvesznek a szakmák határainak 

összemosódása során (Community Care, 17 June 2004).
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Ahol  a  szociális  munka  válsággal  küzdőnek  látszik,  ott  a  „krízis”  igen  sokféle  formában 

jelentkezik:

• a szakmai identitás válsága;

• szakmák közötti határok eróziója;

• a szakma elismertségének hiánya;

• hiány szakképzett szociális munkásokból;

• a szakképzettség nélkül dolgozók számának növekedése;

• problémák az utánpótlással;

• nagy fluktuáció, és aggodalmak a pályát elhagyó szakemberek magas száma miatt a 

helyi önkormányzatoknál;

• munkakörülmények;

• a „szociális munkák” jelentős részét nem szakképzett  szociális munkások/gondozók 

végzik;

• a  források  hiánya,  ami  nem  teszi  lehetővé,  hogy  a  szociális  munkát  hatékonyan 

folytassák.

Mások szerint, még ha nincs is „válság” mint olyan, az egyértelműnek tűnik, hogy a szociális 

munka  fejlődésének  kritikus  szakaszába  érkezett  –  szakmai,  strukturális  és  szervezeti 

szempontból egyaránt (Jordan és Jordan, 2000; van Zwanenberg, 2003; Skinner, 2003). Nem 

annyira válságról van szó, mint inkább annak felismeréséről, hogy a szociális munka olyan 

pontra jutott, ahol szükség lehet a változásra.

Az összefüggések fontossága

Skóciában a szociális munka gyökerei a Kilbrandon-jelentés filozófiájáig nyúlnak vissza, a 

jogi alapok lefektetésére pedig a Szociális Munka és a Közösség c. Fehér Könyv nyomán az 

1968-as Skóciai Szociális Munka Törvényében került sor. Az említett törvény eredményeként 

egy átfogó, szociális munkának nevezett szakterületet jött létre, amely magában foglalja az 

összes szociális szolgáltatást.

A  szociális  munkások  21.  századi  szerepéről  folyó  bármiféle  diskurzust  a  fent  említett 

megközelítés kontextusában kell elhelyezni, ezért ez a jelentés is a szélesebb, az 1960-as évek 
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óta  történt  szakmai,  szervezeti,  társadalmi  és  politikai  változásokkal  összefüggésben 

foglalkozik a szociális munkások szerepével.   

Fő érvünk emellett  az,  hogy lehetetlen  megérteni  a  szociális  munka jelenlegi  válságát,  és 

képtelenség hozzászólni a szociális munka jövőbeli szerepéről zajló vitákhoz anélkül, hogy 

ezeket a tágabb összefüggéseket figyelembe vennénk. Annak a szerepnek, amit a szociális 

munkásainktól  elvárunk,  mindenképpen  kapcsolódnia  kell  a  szociális  munka  szakmai 

identitásához,  a  szociális  munka  funkciójához,  a  struktúrákhoz,  amiken  belül  a  szociális 

szolgáltatásokat  biztosítják,  a  főbb  társadalmi  és  gazdasági  változásokhoz,  illetve  a 

szélesebben  értelmezett  társadalmi  és  gazdasági  ideológiákhoz.  A  szociális  munka 

meghatározásakor ugyanakkor figyelembe kell venni a többi szakmai csoportot és azok ide 

kapcsolódó törekvéseit is. 

Azt is világossá kell tenni, hogy bármiféle „válságról” írnak egyes megfigyelők a szociális 

munka területén, az nem kizárólagosan az Egyesült Királyságban megfigyelhető jelenség. Sok 

más  országban is  megkérdőjeleződött  a  szociális  munka  lényege  és  a  szociális  munkások 

szerepe, és ez a jelentés is igyekszik profitálni a szociális munkával kapcsolatos nemzetközi 

vitákban elhangzott  érvekből  és megjegyzésekből.  (Rondeau,  2000;  Munday,  2003; IFSW 

[International Federation of Social Workers], 2004). Az Egyesült Államokban zajló adósság-

elengedési  programok  célja  hasonló,  mint  az  Egyesült  Királyságban  „arany kézfogásnak” 

nevezett kezdeményezésé (NASW [National Association of Social Workers], 2004).

A szociális munka sajátosságai és funkciói

Ebben a fejezetben a szociális munka jellegét és funkcióit a szociális munkások szerepéről 

zajló viták tükrében vizsgáljuk meg.

A szociális munka definíciója

Bármely,  a  szociális  munkások  szerepét  és  funkcióit  meghatározni  kívánó  kísérlethez 

elkerülhetetlen, hogy megválaszoljunk, vagy legalábbis feltegyünk egy alapvető kérdést: Mi a 

szociális  munka?  Elsősorban  nem  szemantikai  problémákkal  szeretnénk  foglalkozni,  bár 

érdekes az a nyelvi keret is, amelyben szociális munka mozog, és amire a későbbiekben még 

visszatérünk. Célunk inkább olyan meghatározások fellelése, amelyek a szociális munkát mint 

társadalmi jelenséget írják le.
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Mindennek a logikája nagyon egyszerű. Anélkül, hogy rendelkeznénk néhány mindenki által 

elfogadott  fogalommal  arról,  hogy  miből  is  áll  a  szociális  munka,  szinte  lehetetlen 

megmondani,  mi  lenne  a  szociális  munkások  feladata,  milyen  szakismeretekkel  és 

tapasztalatokkal  kellene  rendelkezniük,  milyen  képzés  a  megfelelő  számukra,  és  mi 

különbözteti meg a szociális munkát a többi szakmától. 

Az eltérések annak kapcsán, hogy mit  tekintünk szociális  munkának,  részben az a közötti 

jelentős különbségre vezethető vissza, hogy a szociális munkások saját bevallásuk szerint mit 

akarnak elérni,  illetve mit képesek elérni azon intézményi  keretek között,  ahol dolgozniuk 

kell.  Hasonló módon hozzájárulhat a különböző felfogások kialakulásához a pályára lépők 

várakozásai  és  a  végzett  munka  során  szerzett  tapasztalatok  közti  eltérés.  Végül 

magyarázatként szolgálhat, hogy a képző intézmények által kiadott oktatási anyagok (néhány 

kivételtől eltekintve) ritkán adnak választ arra, hogy miként is definiálható a szociális munka. 

Cree (Cree, 2003, p. 3.) úgy véli: „Majdnem lehetetlen megtalálni a szociális munka olyan 

definícióját, amit mindenki hajlandó elfogadni”. Thompson (Thompson, 2000, p. 13.) szerint 

„a szociális munka az, amit a szociális munkások csinálnak”. Cree (Cree, 2003, p. 4.), bár 

véleménye szerint a Thomson-féle megközelítés nem sokat segít, mégis arra a megállapításra 

jut,  a  szociális  munkával  foglalkozó  könyvek,  vagy akár  a  szociális  munkások  közt  nem 

várható  egyetértés  a  meghatározás  tekintetében.  A  szociális  munka  mindig  is  konkurens 

definíciók  és  gyakorlatok  tárgya  volt,  és  nem  lehet  elválasztani  attól  a  társadalmi 

környezettől,  amiben  elhelyezkedik.  A  szociális  munkát  tehát  inkább  olyan  egymással 

versengő és egymásnak ellentmondó diskurzusok összességének kell tekinteni, amelyek egy 

adott  időpillanatban  összetalálkoznak,  és  meghatározzák  a  szociális  munka  feladatainak 

keretét.

Viták a fogalom körül

Ebből a nézőpontból szociális munka az, amit törvényesen annak tekintenek – ami persze nem 

ad számot a szociális munka valódi természetéről és funkciójáról. Ugyanakkor hangsúlyozza 

annak fontosságát,  hogy amit  szociális  munkának  nevezünk,  az  egy folyamat  eredménye, 

melyet Askeland és Payne (Askeland és Payne, 2001) „megerősítésnek” nevez. Ez azt jelenti,  

hogy  a  különböző,  egymásnak  ellentmondó  definíciókból  és  feltevésekből  kiindulva  egy 

legitimációs folyamat  erősíti  meg azt,  mit  tekintünk a szociális  munka sajátosságának.  A 
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szociális  munka igazán vitatott  fogalom, és bármely időpontot vizsgáljuk a történelemben, 

több  egymással  szembenálló  definíciót  találunk  rá.  Egyértelmű,  hogy  az,  mit  tekintünk 

szociális munkának, sokkal inkább függ attól,  kinek a definícióját tekintjük legitimnek, mint 

attól, hogy melyik definícióról van szó. 

A  szociális  munka  kapcsán  mindig  is  konkurens  definíciókkal  és  gyakorlatokkal 

találkozhattunk, mivel a szociális munkások, politikusok, a szolgáltatások felhasználói és a 

döntéshozók egymással versengve próbálták meghatározni, mi a szociális munka, és minek 

kellene  lennie.  Valamint,  hogy megértsük  a  szociális  munkát,  meg  kell  értenünk,  hogy a 

tudást miként szentesítik ebben a szakmában (Askeland és Payne, 2001, p.14.).

Amit  a fenti  megállapításokból  ki  kell  emelni,  az az,  hogy a szociális  munkások számára 

nincs univerzális tudásanyag. Amit érvényes tudásanyagnak, vagy a szociális munka valódi 

funkciójának tekintünk, azt részben számos, a szakmán kívül álló tényező, kutatók, oktatók, 

szakemberek,  ügyintézők,  politikusok,  a  szolgáltatások felhasználói,  gondozók és a  média 

határozza  meg.  Nem  lehet  kétségünk  afelől,  hogy  ezek  a  különböző  csoportok  eltérő 

nézetekkel és előfeltevésekkel közelítenek a szociális munkához és annak funkcióihoz, amiket 

sajátos érdekek és a médiában megjelenő kép befolyásol, különösen a problémás ügyek és 

szcenáriók esetében.

Mindez persze különösen megnehezíti annak meghatározását, hogy miből áll az a szaktudás 

és szakmai jártasság, amire a szociális munkához szükség van. Ez magyarázza azt a tényt is, 

hogy a szociális  munkát  mint  mozgalmat  a kezdetek  óta  a  folyamatos  változás  és a saját 

magával kapcsolatos kritikai reflexiók jellemzik; hogyan és hol lehet azt a legjobban végezni. 

Ugyancsak megnehezíti egy világos szakmai identitás kialakítását, ha maga a szakma egész 

koncepciója  konkurens,  eltérő  nézetekkel  és  előfeltevésekkel  rendelkező  érdekcsoportok 

vitájának függvénye. Hasonlóképpen, a szociális munkának a közszolgálat szervezeti keretei 

közé  beágyazódott,  elfogadott  és  szentesített  fogalmát  sok  esetben  élesen  elutasítják  a 

radikálisabb nézeteket vallók (Searing, 2004). Néhány szakember szerint a megoldást ebben a 

szinte  kaotikus  helyzetben  a  szociális  munka  természetével  és  funkciójával  kapcsolatban 

maguk a szociális munkások jelenthetik, akik maguk határozhatják meg, mit tartalmaz sajátos 

szakmai identitásuk, elkerülvén íly módon a konfliktusokat okozó, valójában káros vitákat a 

szociális munkáról és annak szerepéről.
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A Szociális Munka Nemzetközi Szövetségének meghatározása

Mindamellett a nemzetközi közösségnek sikerült kiadnia egy nyilatkozatot a szociális munka 

természetével kapcsolatban, amit az Egyesült Királyságban is számos csoport akceptált (bár 

Cree  és  mások  nem  tekintik  elfogadhatónak).  A  Szociális  Munkás  Iskolák  Nemzetközi 

Szövetsége (International Association of Schools of Social Work – IASSW) és a Szociális 

Munka Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Social Work – IFSW ) 2001-ben 

megállapodott a következő definícióban:

A  szociális  munka  elősegíti  a  szociális  változásokat,  a  problémamegoldást  az  emberi 

kapcsolatokban, továbbá lehetővé teszi az emberek számára, illetve képesssé teszi őket arra, 

hogy életminőségük  javítására  törekedjenek.  Az emberi  jogok és  a  szociális  igazságosság 

alapelvei alapvető fontosságúak a szociális munkában (IASSW 2001).

Bár nagyon általános megfogalmazásról van szó, az IFSW nyilatkozata legalább tartalmaz 

több,  sokak  által  elfogadott  megállapítást  a  szociális  munkával  kapcsolatban.  Kiemeli  a 

változás elősegítését, és a szociális munkát az egyéni és a társadalmi szféra közös érintkezési 

területére,  az  egyén  és  környezete  határára  helyezi.  Hasonlóképpen  megfogalmazza  a 

szociális  igazságosság és szociális  jogok, valamint  a közösségek hatalomból kirekesztetett 

tagjaival  való  munka  fontosságát.   Kiemeli  a  szociális  munka  és  az  emberi  jogi 

megállapodások  közötti  kapcsolódási  pontokat  és  a  legújabb  jogszabályokat,  amelyek 

elősegítik az emberi jogok betartatását.

Általános jellege ellenére összhangban van a mások által megfogalmazott kijelentésekkel a 

szociális munka elsődleges feladataival kapcsolatban:

• A szociális munka elkötelezett a jogok és az igazságosság mellett (Clark, 2002).

• Az  egyénekkel  foglalkozik,  segíti  őket  a  változások  véghezvitelében,  bizonyos 

életminőség elérésében és/vagy megvédi őket attól, hogy maguknak vagy másoknak 

ártsanak (ADSW [Association of Directors of Social Work], 2004).

Davies  a  gyengéken való  segítést  határozottabban  fogalmazta  meg,  mikor  a  következőket 

állította: A szociális munka lényege fenntartani egy stabil, mégsem statikus társadalmat, és 

biztosítani a jogokat és lehetőségeket azok számára, akik elbuknának egy tervezést nélkülöző, 

kontroll nélküli közösségben (Davies, 1981, p. 209, idézi: Bamford, 1990 p. 33).
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A szociális munka ebből a nézőpontból tekintve a közösség bizonyos részeinek a segítéséről, 

támogatásáról és lehetőségek biztosításáról szól. Ezért a szociális munka története során az 

egyik  biztos  pont  a  társadalmi  egyenlőtlenségek  negatív  hatásaitól  szenvedőkkel  való 

foglalkozás.  Sokak  számára  az  egyenlőtlenséggel  és  szegénységgel  való  törődés  egyre 

fontosabbá vált, főként a modern társadalmakban a gazdagok és a szegények vagy hátrányos 

helyzetűek közt tátongó s egyre mélyülő szakadék miatt. Sokak szerint (Jordan és Parkinson, 

2001; Jones et al., 2004) (Community Care, 2004. június 17.) soha korábban nem volt olyan 

fontos a szociális munka számára, hogy felépítse saját magát mint hiteles szakmát, és ezáltal 

biztosítani tudja a közösség hátrányosabb helyzetű csoportjainak segítését és védelmét. 

Egy olyan társadalomban, ahol a gazdagok és a szegények közötti szakadék mind mélyebb és 

mélyebb lesz, a szociális munka szociálpolitikai szerepe kiemelt fontossággal bír (Bamford, 

1990,  p.168).  A  szociális  munkának  mindenképp  foglalkoznia  kell  a  szegényeknek  és  a 

marginalizálódott  alsóbb  osztályoknak  az  alávetettség  és  a  kirekesztődés  alóli 

felszabadításával (Ferraro, 2003).

Szociális munka és társadalmi kontroll

Az  is  egyértelmű,  hogy  a  szociális  munka  bármelyik  fogalmát  tekintjük  legitimnek  és 

elfogadottnak, más nézőpontból a szociális munkát a társadalmi kontroll egyik eszközének is 

tekinthetjük. Mint ilyen,  távol áll attól,  hogy felvállalja az egyenlőtlenségek felszámolását, 

ellenben  fontos  szerepet  játszhat  annak  a  gazdasági  és  társadalmi  rendszernek  a 

fenntartásában  és  állandósításában,  amely  elősegíti  az  ilyen  jellegű  egyenlőtlenségeket. 

Felszabadító szerep helyett inkább elnyomó szerepet játszhat, és ezért nem hűséges azokhoz 

az értékekhez, amelyekre épülnie kellene (Jordan és Parkinson, 2001; Jordan, 2004).

A szociális munka mint integráló erő

Munday (2003)  és  mások  is  kiemelik,  hogy a  szociális  munka  európai  rendszerének  van 

egyfajta szociális integrációs funkciója. Ezen nézet szerint a szociális munkának kulcsszerepe 

van  a  közösség  egyes  részeinek  a  társadalom  főáramába  való  integrációjában  és 

reintegrációjában.  Amit  a  szociális  munka  hiányában  elveszítenénk,  az  a  társadalom 

legsebezhetőbb csoportjainak nyújtott elvárható támogatás és segítség lenne, illetve lemondás 
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mindenféle  felelősségről  e  csoportok  társadalmi  befogadásának  elősegítése  kapcsán.  Ha a 

szociális munka nem látná el ezeket a feladatokat, elképzelni is nehéz, mely szervezet vagy 

testület vállalná föl őket. Hozzátéve, hogy ha erre sor kerülne is, ezek a más szervezetek a 

szociális munka szerepét csak részelegesen és szelektíven vennék át; íly módon a szociális 

munkát jellemző integrált szemlélet veszendőbe menne.

Radikális szociális munka

Az  1960-as  évek  óta  folyamatos  az  igény  a  radikális  szociális  munkára,  amely  valóban 

foglalkozik a szükséget szenvedők helyzetével (Jones et al., 2004). A szociális munkával mint 

szakmával kapcsolatos aktuális kritikák jelentős része tartalmaz olyan elemeket, amelyek a 

szociális  munka szerepéről radikális  nézeteket valló szakemberek véleményét  tükrözik.  Az 

érvelés szerint azok a struktúrák, amelyek keretében jelenleg a szociális munkát végzik, nem a 

legideálisabbak a nehéz helyzetben lévők segítésére, és a szociális munka valamivel többet is 

tehetne,  mint  hogy  konzerválja  azt  a  rendszert,  amely  ezeknek  az  embereknek  a 

sebezhetőségét  okozza.  Számos  kommentátor  (például  Bailey  és  Brake,  1975;  Jordan  és 

Jordan,  2000)  megfogalmazta  azon   aggodalmát,   mely  szerint  könnyen  lehet,  hogy  a 

gazdasági  rendszerből  eredő  egyenlőtlenség  miatt  hátrányos  helyzetbe  került  emberekkel 

dolgozva a szociális munka hozzájárulhat egy ilyen rendszer fenntartásához. Jordan (Jordan 

és  Jordan,  2000)  és  mások  e  helyzetet  orvoslandó  „konstruktív  szociális  munkára”  tettek 

javaslatot.

Szociális munka és politikai kudarcok

Hasonló  a  helyzet  a  szociális  munka  funkcióját  illetően:  a  szociális  munkát  ki  lehetne 

terjeszteni azokra a területekre, ahol más politikák kudarcot vallottak; ilyen pl. a bűnüldözés, 

az egészségügy vagy az oktatás. A szociális munkának tehát nemcsak a hátrányos helyzetben 

lévőkkel való foglalkozás lenne a feladata, hanem rá kellene mutatnia a közszolgálat többi 

kulcsterületén tapasztalható hiányosságokra is.

Az ilyen  jellegű érvek alapján  elmondhatjuk,  hogy bármilyen  feladatok  ellátását  várják  a 

szociális  munkásoktól  mikroszinten,  makroszinten  a  szociális  munkának  lehetnek  más 

funkciói is. A szakirodalom a következőkre tér ki:

• A szociális munka több, egymással konkuráló definícióval rendelkezik.
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• A szociális munkának számos szélesebben értelmezett társadalmi funkciója van.

• A szociális munka szerepe rendkívül vitatott.

• A szociális munka fontos szerepet játszik a társadalmi integrációban

• A szociális munka társadalmi kontroll funkciót is betölthet.

• A szociális munkától elvárják, hogy más politikák kudarcaira is rámutasson.

A szociális munka feszültségét persze mindig is az adta, hogy hidat képzett a személyes és a 

politikai [megfontolás] között (Halmos, 1965); az ügyfelek támogatása és azok ellenőrzése, 

illetve megfigyelés alá helyezése között; az ügyfelek igényeinek kielégítése ill.  az aktuális 

társadalmi és politikai helyzet megítélése között.

Bár  az  IFSW megfogalmazása  a  szociális  munka  természetéről  említést  tesz  a  társadalmi 

igazságosság  fontosságáról,  mégis  bírálható  azért,  mert  túl  keveset  foglalkozik  annak 

fontosságával,  hogy  a  szolgáltatás  felhasználóját,  az  ügyfelet/állampolgárt  a  saját  helyi 

közösségében  lássuk.  A  szociális  munka  egész  történetét  végigkísérő,  illetve  a  szociális 

munka  megvalósításának  szervezeti  kereteit  átható  egyik  kérdés  mindig  is  az  volt,  hogy 

mennyire fontos az ügyfelekre/a szolgáltatások felhasználóira mint a helyi közösség tagjaira 

tekinteni.

A Kilbrandon-jelentés (Kilbrandon, 1964), a Seebohm-jelentés (Seebohm,

1968), a Barclay-jelentés (Barclay,  1982) és a Griffiths-jelentés (Griffiths, 1988) mind ezt 

bizonyítják.  Valamennyi  visszatérő  módon  hangsúlyozza  annak  fontosságát,  hogy  az 

emberekkel ne csak mint egyénekkel, hanem mint adott közösségek tagjaival foglalkozzanak. 

A jelentések kiemelik, hogy a közösségi szociális munka szerepe kiemelkedően fontos lehetne 

abban,  hogy segítse  a  közösségek tagjait  annak megfogalmazásában,  milyen  körülmények 

között élnek (ld. még Ferraro, 2003). A paradoxon az, hogy bár mindezt a közösségi szociális 

munkás  megközelítés  egyik  nyilvánvaló  értékének  tekintik,  a  szociális  szolgáltatások 

területén zajló szervezeti  és strukturális változások, úgy tűnik, inkább akadályozzák ennek 

fejlődését.

A közösségi szociális munka értékei ellen főként a radikális álláspont hívei által felhozott érv 

természetesen  az,  hogy  egy  ilyen  megközelítés  nem  foglalkozik  azokkal  az  okozati 

tényezőkkel, amelyek a szociális munkás ügyfeleit/a szolgáltatás felhasználóját a hátrányos 
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helyzet  és  a  szegénység  felé  taszítják.  A  szociális  munka  Jordan  által  felvázolt  jövőbeli 

modellje  az  ausztrálázsiai  tapasztalatokra  építve  „konstruktív  szociális  munkára”  tesz 

javaslatot, ami megoldást kínál erre a dilemmára, és hangsúlyozza a lokalitás és a közösség 

fontosságát.  Ahogy  később  még  szó  lesz  róla,  a  „konstruktív”  megközelítés  felhasználó-

központú megközelítést visz be a szociális munkába, és felismeri a családi, a helyi és országos 

kérdések megfogalmazásának fontosságát.

A szociális munka jellege és funkciója: összefoglalás

Összefoglalva az eddigieket,  néhány következtetést  levonhatunk a szociális  munka vitatott 

természetével,  valamint  azzal  a  ténnyel  kapcsolatban,  hogy  a  szociális  munka  láthatóan 

számos  szélesebben  értelmezett  funkcióval  is  rendelkezik.  Különösen  a  világos  –  vagy 

legalábbis a mindenki által elfogadott – definíció hiánya azt jelenti, hogy továbbra is nehéz 

beazonosítani,  milyen  készségek,  szaktudás  és tapasztalat  szükséges a  szociális  munkások 

számára.

Annak megállapítása,  hogy a szociális  munkások milyen  legitim szerepet  tölthetnének be, 

szintén  nehézségekbe ütközik,  mivel  hiányzik  az elfogadott  kiindulási  pont,  amire  építeni 

lehetne a szociális munkát mint szakmát. Az a tény, hogy különböző érdekkörök – ide értve a 

gyakorlati szakembereket, felhasználókat, politikusokat, döntéshozókat és a közvéleményt – a 

szociális munkának egymással szembenálló fogalmait használják, arra is utal, hogy megvan 

az igény egy elfogadott és egyértelmű meghatározásra a szociális munka jellegét és funkcióját 

illetően.  A  legfontosabb  ezen  belül  természetesen  a  legfőbb  értékek  és  alapelvek 

megfogalmazása – erre a következő fejezetben térünk ki.

Szakmai értékek és etika

Ebben  a  fejezetben  a  szociális  munka  alapértékeit,  illetve  azok  szerepét  vizsgáljuk  a 

gyakorlati munkában és a szociális munka szakma státuszának elérésében.

Értékek, etika és szabályozás

A szociális munka alapértékeiről és etikai alapjairól folyó vitában különbséget kell tennünk 

két  fogalom  között.  Az  egyik  az  „etikával”  kapcsolatos,  mivel  a  szociális  munka 
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alapértékeivel  függ  össze,  és  olyan  alapelveket  és  értékeket  biztosít  a  szociális  munka 

területén dolgozók számára,  amelyek tevékenységük bázisát  képezhetik – egyfajta  morális 

kód tehát (ld. Bisman, 2004). Ebben az értelemben az etikát és az értékeket szinonimaként 

használhatjuk. Azonban az „etikát” gyakran használják szabályok és előírások összességeként 

is, amelyek az olyan szakemberek viselkedését irányítják, mint például a szociális munkások. 

Ebben  az  értelemben  sokkal  inkább  a  szakmai  tevékenységek  szabályozásához  és 

felügyeletéhez van köze. Banks (Banks, 2003) arra figyelmeztet: ne vegyük túl komolyan az 

etikai  kódokat  –  ezek  legalább  annyira  retorikai,  oktatási  és  szabályozó  eszközök,  mint 

amennyire gyakorlati útmutatások az etikai dilemmákkal szembenéző szakemberek számára.

Mi sokkal inkább a szociális munka alapértékeivel akarunk foglalkozni. A témával foglalkozó 

néhány szerző azon aggodalmát fogalmazta meg, hogy egyre nagyobb hangsúly kerül az etika 

fogalmára  és  az  etikai  kódexekre  a  viselkedést  szabályozó  értelemben,  és  kevésbé 

hangsúlyosak  azok  az  alapértékek  vagy  alapelvek,  amelyre  a  szociális  munkások 

tevékenységének  alapulnia  kellene.  A  szabályozás  fontosabbá  vált,  mint  az  alapértékek 

támogatása. Bár például a Skót Szociális Szolgáltatások Tanácsának létrehozása jó dolognak 

látszott,  úgy  tűnik,  sokkal  inkább  foglalkozik  a  szabályozással,  mint  a  szakmai  identitás 

védelmével (Community Care, 2004. június 17.).

A  szociális  munka  a  20.  század  második  felében  számos  változáson  ment  keresztül  a 

szervezeti összefüggéseket és azt a társadalmi és politikai környezetet tekintve is, amelyben 

tevékenykedik.  Figyelemre  méltó  ugyanakkor,  hogy  a  legfontosabb  alapelvek,  amikre  a 

szociális  munka épült,  mennyire  állandók tudtak maradni.  Bár  az alapelvek változatlanok, 

természetesen a különböző időszakokban azokat mindig különböző módon értelmezték.

Etikai kódex: a Szociális Munka Nemzetközi Szövetsége

A  Szociális  Munka  Nemzetközi  Szövetsége  által  javasolt  legutóbbi,  rövidített  etikai 

dokumentum a legfontosabb értékeket fogalmazza meg, amelyeket a szociális munkások már 

a  szociális  munka  történek  korábbi  szakaszaiban  is  elfogadtak  volna.  Néhány  szociális 

munkás valószínűleg nem értene egyet ezekkel az értékekkel, mivel meglehetősen általánosan 

fogalmazták meg őket. Ahogy korábban már láthattuk, a szociális munka meghatározására az 

IFSW  által  javasolt  definíció  utalást  tartalmaz  az  emberi  jogokra  és  a  társadalmi 

13



igazságosságra, így nem meglepő, hogy az Etikai Kódex is kiemelten foglalkozik ezekkel a 

fogalmakkal. Az IFSW Kódexe szerint (International Federation

of Social Workers, 2004):

A szociális  munka a minden emberrel  vele  született  értékek és méltóság,  illetve  az ebből 

következő jogok tiszteletén alapul.  A  szociális  munkásnak támogatnia és védelmeznie kell 

minden egyén fizikai,  pszichológiai,  érzelmi és spirituális  integritását és jólétét.  Ez annyit 

tesz, hogy:

1.  Tiszteletben  kell  tartani  a  szabad  akarathoz  való  jogot  –  a  szociális  munkásnak 

tisztelnie és támogatnia kell az embereknek azon jogát, hogy saját döntéseket hozzanak, 

függetlenül attól, hogy milyen értékek szerint és milyen életet választanak, feltéve, hogy 

azok nem fenyegetik mások jogait és jogos érdekeit. 

2.  Támogatni  kell  a  részvétel  jogát  – a szociális  munkásoknak elő kell  segíteniük a 

szolgáltatásokat igénybe vevő emberek teljes bevonását és részvételét olyan módon, ami 

lehetővé  teszi  számukra,  hogy minden  szempontból  alkalmassá  váljanak  az  életüket 

befolyásoló döntésekre és tevékenységekre.  

3. Minden embert egészként kell kezelni – a szociális munkásnak az egész személlyel 

kell  foglalkoznia,  a  családon,  a  közösségen,  a  társadalmi  és  természeti  környezetén 

belül,  és  törekednie  kell  rá,  hogy  megismerje  az  adott  személy  életének  minden 

aspektusát.

4. Fel kell ismerni, és fejleszteni kell az erősségeket – a szociális munkásnak minden 

egyén,  csoport  és közösség erősségeire  kell  koncentrálnia,  és ezáltal  támogatnia  kell 

további megerősödésüket. 

Továbbá,  a  társadalmi  igazságosság  erősítése  melletti  elkötelezettségükön  túl  a  szociális 

munkásoknak  szembe  kell  szállniuk  a  negatív  diszkrimináció  minden  formájával;  fel  kell 

ismerniük  a  megkülönböztetést,  akár  egyéni,  családi  vagy  közösségi  alapú;  szembe  kell 

szállniuk az igazságtalan gyakorlatokkal; a szolidaritás talaján kell dolgozniuk, szembeszállva 

minden  olyan  körülménnyel,  amelyek  hozzájárulnak  a  kirekesztéshez,  a  megbélyegzéshez 

vagy  az  elnyomáshoz,  és  a  befogadó  társadalom  eléréséért  kell  tevékenykedniük  (IFSW 

[International Federation of Social Workers], 2004).

Az a tény, hogy sok szociális munkás hagyja el a pályát,  részben annak tudható be, hogy 

képtelenek  ezen  alapelvek  szerint  végezni  a  munkájukat.  Éppen  ezért  az  olyan 

kezdeményezések,  mint  a „kecsegtető fizetés” (Unison, 2004) – magas bérek,  amivel  arra 
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próbálják ösztönözni a szociális munkásokat, hogy olyan környéken dolgozzanak, ahol hiány 

van  belőlük;  vagy  az  „arany  bilincsek”  (Unison,  2004)  –  olyan  kifizetések,  amivel 

megpróbálják  megakadályozni  a  szociális  munkások  pályaelhagyását,  önmagukban  nem 

jelentenek megoldást a válságra, amivel a szociális munkának szembe kell néznie. A kérdés 

nem a logisztikáról vagy a források újraelosztásáról szól, hanem a legalapvetőbb elvekről, 

amikre a jelenkori  szociális  munka épül.  A szakirodalom feltárta,  hogy a pályát  elhagyók 

számára, és valójában a pályán maradók jelentős része számára is a körülmények, amelyek 

között  dolgoznak,  nem teszik lehetővé,  hogy eleget  tegyenek a legfontosabb alapelvekhez 

kapcsolódó kötelezettségeiknek.

A „szociális munka” fogalmát a közvélemény nem könnyen érti meg, az emberek nézeteit a 

szociális munkáról jelentős mértében befolyásolják a hozzá kapcsolódó botrányok, különösen 

azok, amelyekben gyerekek is érintettek (Scottish Executive, 2005). A közvéleménykutatási 

módszereket  alkalmazó  vizsgálatok  azt  mutatják,  hogy  a  szociális  munkának  negatív  a 

társadalmi megítélése, és alig értik az emberek, bár akadnak arra utaló jelek is, hogy ez a kép 

változóban van (uo.). Bármely,  a szociális  munka jövőjével foglalkozó áttekintés esetében 

fontos,  hogy  a  közvélemény  álláspontját  is  megvizsgálják,  mint  annak  a  társadalmi 

kontextusnak az egyik elemét, amelyben a szociális munkának dolgoznia kell.

Szintén rendkívül érdekes, hogy bár az egyes államok közt vannak fontos eltérések a szociális 

munka  definícióiban,  az  IFSW nyilatkozatában  megfogalmazott  értékeket  olyan  országok 

nemzeti szövetségeinek etikai kódexei is tartalmazzák, mint Franciaország, Németország és 

Oroszország  (IFSW  [International  Federation  of  Social  Workers],  2004).  Ezeknek  az 

alapértékeknek van egyfajta univerzális jellege, amely átível időn és téren, akár a „szociális 

munkásról”, az  „educateurről” vagy a szociálpedagógusról van szó (Kornbeck, 2002). Bár 

lehetnek viták arról, hogy strukturális vagy szervezeti szempontból melyik a legmegfelelőbb 

környezet, a szociális munka legfőbb értékeit kevesen vitatják.

A  legfontosabb  értékek  megőrzése  a  szociális  munka  számára  azért  is  fontos,  mert  ez 

hozzájárulhat a szakma professzionalizálódásához – így saját, jól körülhatárolható értékekkel 

rendelkezik, amelyek elkülönítik a többi szakmától. Többen gondolják úgy, hogy éppen azért, 

mert a szociális munka elvesztette a kapcsolatát ezekkel az értékekkel, elveszítette szakmai 

identitását  is.  Mivel  nem  ragaszkodtak  az  alapértékekhez,  a  szociális  munkások  és  más 

szakmák képviselői közötti határok erodálódni kezdtek.
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Szakmai értékek és etika: összefoglalás

A szakmai  értékekről  és  etikáról  eddig  leírtak  arra  próbáltak  rávilágítani,  hogy a számos 

szervezeti és strukturális átalakulás ellenére, amelyek a szociális munkára hatást gyakoroltak, 

az alapvető értékek viszonylag változatlanok maradtak. Ez a szociális munkával foglalkozó 

minden áttekintés során jelentőséggel bír, mivel:

• az  alapvető  értékek  és  alapelvek  megtartása  központi  kérdés  minden  szakmai 

identitás számára;

• az alapvető értékek és alapelvek alkalmazása a jelenlegi szervezeti  és strukturális 

keretek között problémát jelent a szociális munkások számára; 

• a szociális munkában mint szakmában a jövőbeli fejlődésnek a legfontosabb értékek 

és elvek gyakorlati megvalósításán kell alapulnia.

A szociális munkások szerepe

A  szociális  munkások  jövőbeni  szerepének  meghatározásában  segítséget  jelenthet  a 

szakirodalom  által  körvonalazott  sokféle  szerep;  ez  a  fő  témája  áttekintésünk  következő 

fejezetének.

Ahogyan  a  „szociális  munka”  sokrétű  fogalma  számos,  gyakran  ellentétes  álláspontokból 

kiinduló  viták  tárgya,  éppúgy  a  szociális  munkások  jelenlegi,  illetve  kívánatosnak  tartott 

szerepével kapcsolatban is rengeteg eltérő vélemény fogalmazódik meg. A szociális munka 

jelenlegi válságának egyik meghatározó oka a szociális munkások saját szerepükről alkotott 

elképzelései és a mások szerint általuk betöltendő szerep közötti szakadék. 

Szerepválság a szociális munkában?

Kiábrándultság  a  szociális  munka  feladatai  kapcsán,  task  (Françozo  és  Cassorla,  2004); 

elsősegély nyújtása  a  szervezeti  elvárásoknak megfelelően (Georgoussi,  2003);  korlátozott 

személyes  kontaktus  az  ügyfelekkel  (Rogers,  2001)  –  mindez  hozzájárult  annak  a 

szakadéknak a kialakulásához,  ami a szociális  munka retorikája és a valósága között  van. 

Emiatt az a hozzáállás, amit „technikai javítgatásnak” neveztünk, és amely tagadja, hogy a 
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szociális munka mélyen gyökerező problémákkal kénytelen szembenézni, inkább súlyosbítja, 

mint  enyhíti  a  szociális  munka  válságát  (Jones  et  al.,  2004).  Szociális  munkásnak  lenni 

önmagában nem feltétlenül rossz dolog. De szociális munkásnak lenni olyan környezetben, 

ahol  a  „szociális  munkát”  nem  lehet  értelmesen  végezni  –  ez  nagyban  hozzájárul  a 

nagyarányú pályaelhagyáshoz és a pálya gyenge megtartó erejéhez.

Ideáltípusok 

Számos elképzelés létezik a szociális  munkások által  betöltendő szerepről,  a továbbiakban 

ezek  közül  a  leginkább  elfogadottakat  azonosítjuk.  Nem  történelmi  vagy  kronológiai 

összefüggésekbe  helyezve  mutatjuk  be  őket,  hanem  –  hogy  megkönnyítsük  a  rövid 

elemzésüket – ideáltípusokként. Ezek könnyen identifikálhatók  a szociális munkával mint 

szakmával, és a szociális munka szervezeti struktúrájával foglalkozó szakirodalom alapján. 

Szintén elválaszthatatlanul összefonódtak azokkal a értékekkel és alapelvekkel, amelyek, úgy 

tűnik,  szociális  munka  bázisát  jelentik.  A  legfontosabb  ideáltípusok  a  következőképpen 

határozhatók meg:

A szociális munkás mint tanácsadó vagy szociális ügyintéző(caseworker)

Az az elképzelés,  hogy a szociális  munkás olyan személy,  aki  emberekkel  dolgozik vagy 

egyéneknek ad tanácsokat, gyakran visszatérő és meghatározó nézet volt a szociális munka 

egész története folyamán (Younghusband, 1959). Ez szorosan összefügg a szociális munka 

néhány alapértékével, különösen az egyének belső értékeinek felismerésével és a személyiség 

tiszteletével.  A tanácsadás és az esetmunka természetesen azok számára is vonzó, akiknek a 

szociális  munkáról  alkotott  elképzelésében  kulcsszerep  jut  az  egyének  segítésének, 

támogatásának.  A  szociális  munkás  tanácsadói  vagy  szociális  ügyintéző  (caseworker) 

szerepéhez  az  a  feltételezés  is  hozzátartozik,  hogy  az  ügyfél  vagy  a  szolgáltatás 

igénybevevőjének magatartása, illetve szemléletmódja meg fog változni. Sokan az esetmunka, 

illetve  a  tanácsadói  szerep  eltűnését  tekintik  az  egyik  legsúlyosabb  problémának  a 

közszolgáltatás keretében biztosított szociális munka kapcsán.

A szociális munkás mint szószóló

A szociális munkást tekinthetjük a szegények és a társadalomból kitaszítottak szószólójának 

is.  Ezt  a  pártfogói  szerepet  játszhatja  egyének  vagy  csoportok  –  például  családok  vagy 

közösségek  –  érdekében,  és  bizonyos  szempontból  ez  a  szerep  kapcsolódhat  a  közösségi 
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munkához  is.  A  szociális  munkás  ebben  a  szerepben  segítséget,  támogatást  nyújthat 

egyéneknek  vagy  csoportoknak  azáltal,  hogy  hangot  ad  vágyaiknak,  igényeiknek  és 

elvárásaiknak, illetve segít nekik, hogy maguk adhassanak hangot mindezeknek. A szószólói 

szerep is előnyben részesíti a közeli kapcsolatot a szolgáltatás igénybe vevője és a szociális 

munkás között. 

A szociális munkás mint partner

A  szociális  munkásra  tekinthetünk  a  hátrányos  helyzetű  vagy  befolyásuktól  megfosztott 

egyének vagy csoportok partnereként is, aki értük dolgozik. Itt is elmondható, hogy közeli 

kapcsolat alakul ki a szociális munkás és azok között, akiken segít. Mind a szociális munkás 

mint szószóló, mind pedig a szociális munkás mint segítő esetében az érintett személytől vagy 

csoporttól kapott felhatalmazás fontos és elengedhetetlen alapfeltétel

A szociális munkás mint a kockázatok és igények felmérője

Egyre  inkább  igaz,  hogy  a  szociális  munkások  főszerepet  kaptak  számos  ügyfélcsoport 

esetében a szükségletek és kockázatok felbecslésében. Ami aggodalomra adhat okot, az az, 

hogy bár az ilyen jellegű értékelések a szociális munkások egyik fontos feladatát jelentik, ez 

könnyen  egyéb  fontos  feladataik  rovására  mehet,  amilyen  például  az  esetmunka,  az 

egyénekkel, családokkal és csoportokkal való foglalkozás. Ugyanakkor úgy is tűnhet, hogy a 

felmérő  szerep  rendőri  vagy  felügyeleti  feladatokhoz  kapcsolódik  (Garrett,  2004).  Ilyen 

módon könnyen törés következhet be az ügyfél/a szolgáltatást  igénybe vevő és a szociális 

munkás  közötti  viszonyban.  A  szerep  kapcsán  előforduló  zavart  és  kétértelműséget 

megfigyelték a szociális munkások által játszott mentális gyógyító szereppel összefüggésben 

is (Myers, 1999).

A szociális munkás mint ellátásszervező

A  szociális  munkásoknak  lehet  ellátásszervezői  szerepe  is.  Részt  vehetnek  az 

ügyfelek/szolgáltatást  igénybe  vevők  ellátásának  megszervezésében,  miközben  alig  van 

közvetlen kapcsolatuk azokkal, akikről gondoskodnak. A gondoskodás vegyes rendszerében a 

szociális  munkások  szervezhetik  az  egyes  emberek  gondozását,  ennek  gyakorlati 

megvalósítását  azonban  sok  esetben  már  képesítés  nélküli  szociális  munkások,  illetve  az 

önkéntes szervezeteknél vagy a magánszektorban dolgozók végzik.

A szociális munkás mint a társadalmi kontroll megvalósítója
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A  szociális  munka,  különösen  radikális  nézőpontból,  lehet  olyan  konzervatív  erő 

megtestesítője  is,  amely  fenntartja  a  sokak  által  megtapasztalt  egyenlőtlenségeket  és  a 

hátrányos helyzetet igazoló társadalmi és gazdasági rendszert. Így aztán a szociális munkás a 

társadalmi kontroll megvalósítójának is tekinthető. Tágabb értelemben ezt vonatkoztathatjuk 

arra a szerepre is, amit a szociális munkás általában játszik a társadalmi rend fenntartásában. 

Az  általunk  végzett  felmérés  során  kapott  egyik  válasz  azt  sugallja,  hogy ha  nem lenne 

szociális munka, a társadalmi rendszer összeomlana. Szűkebb értelemben a szociális munkás 

szerepét  tekinthetjük egyfajta  ellenőrző szerepnek, elvárják tőlük,  hogy a bűnelkövetők és 

problémás  viselkedésűek  között  végzett  szociális  munka  keretében  ellássák  ezeket  a 

feladatokat. 

Nem  állítjuk  azt,  hogy  a  szociális  munkások  csak  egy  szerepet  töltenének  be  az  imént 

felsoroltak  közül.  Pályafutásuk  bármely  pontján  akár  valamennyit  játszhatják,  különböző 

mértékben  keverve.  A nehézséget  sok  szociális  munkás  és  szociális  munkával  foglalkozó 

szerző számára az okozza, hogy ez a keveredés egyre távolabb visz az esetmunkától vagy a 

tanácsadó funkciótól, amelyek az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolatra épülnek. A szociális 

munkások  egyre  inkább  gondozásszervezőkké,  helyzetfelmérőkké,  illetve  ellenőrző  és 

megfigyelő megbízottakká válnak (Jordan és Jordan, 2000; Jones et al, 2004).

Az egyik komoly nehézséget a szociális  munkások számára az okozza,  hogy a különböző 

ideáltípusok között könnyen támad konfliktus, mivel igen különböző elképzeléseik lehetnek a 

szociális  munka  funkcióiról,  és  arról,  hogy mit  várhatunk el  a  szociális  munkásoktól.  De 

konfliktust  okozhat  az is,  hogy a szociális  munkástól  egy időben egymásnak ellentmondó 

szerepek betöltését várjuk el.

A szociális munkások kiábrándultságról szóló panaszai gyakran arra vezethetők vissza, hogy 

egyre  kevesebb  alkalmuk  van  az  ügyfeleikkel  való  közvetlen  kapcsolatra  –  miközben  ez 

lehetett  a  legfontosabb motiváló  tényező,  mikor  a  szociális  munkát  választották  hivatásul. 

Manapság sajnos gyakori,  hogy a szociális  munkások tevékenysége abban merül  ki,  hogy 

felügyelik, amint az emberek élete tönkremegy (Jones et al., 2004).

Kérdéses ugyan, hogy egy ilyen markáns kijelentés általánosságban elfogadható-e a szociális 

munka legfontosabb jellemzőjeként, de mindenesetre lényegi kritikai észrevételeket tartalmaz 

a  szociális  munkások  által  betöltött  szerepekről  (Jordan  és  Parkinson,  2001).  Ebben  a 
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megjegyzésben  kikristályosodik  egy fontos  kérdés,  mégpedig  az,  hogy a  szociális  munka 

milyen  formában  képes  megfelelő  módon  reagálni  a  lakosság  jelentős  csoportjainak 

tapasztalataira és igényeire a 21. században.

Már  említettük,  hogy  a  közösségfejlesztést  vagy  közösségi  szociális  munkát  is  fontos 

tényezőnek  tekintik  az  ügyfelekkel  való  munka  során  (Barclay,  1982).  Ugyanakkor  sok 

szociális  munkás számára szinte soha nem adódik alakalom, hogy ilyen tevékenységekben 

részt vegyen; különösen igaz ez az önkormányzatok szociális osztályain dolgozókra. 

A szociális munka gyakorlata: a legfontosabb értékek

Éppenséggel lehet vitatkozni arról, mi is a szociális munkások elsődleges szerepe, mégis, mint 

azt korábban említettük, kevesen vonják kétségbe, hogy a legfontosabb értékek a szociális 

munkában az egyén tisztelete és hogy az embert mint egészt kell vizsgálni. Ezt a gondolatot 

fejezi  ki  az  is,  hogy a  gyakorlatban  a  szociális  munkás  szerepével  kapcsolatban az  igazi 

választóvonal  ott  húzódik  (vagy  ott  kellene  húzódnia),  hogy  képes-e  magáévá  tenni  egy 

személyközpontú  megközelítét,  amely  az  embert  saját  élethelyzetének  kontextusában 

egészként  tekinti.  Miközben  más  szakmák  inkább  az  egyén  életének  egy-egy  elemével 

foglalkoznak,  mint  például  az  egészség,  oktatás,  lakáskörülmények  vagy  jövedelem,  a 

szociális  munkás  feladata,  hogy  az  egész  emberrel  törődjön,  és  a  különféle,  egymással 

összefüggő kérdésekre keresse a válaszokat.  

Ezen értékek és gyakorlati alapelvek alapján tart igényt a szociális munka arra, hogy külön 

hivatásként  tekintsenek  rá.  A  Seebohm-jelentés  olyan  módon  kívánta  megváltoztatni  a 

szociális szolgáltatások rendszerét, hogy létrehozott volna egy nagy szervezeti egységet, ami 

egyrészt javított volna az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás minőségén, másrészt hozzájárult 

volna  a  szociális  munkások  szakmai  identitásának  kialakításához  is.    Az  általánosan 

elfogadott  nézet  ma  az,  hogy  a  szociális  munkások  szakmai  identitása  nem  annyira  az 

intézményi és szervezeti környezeten múlik, sokkal inkább a szociális munkás szerep saját jól 

megkülönböztethető értékein és gyakorlatán (Community Care,  2004. június 17.). Ennek a 

megállapításnak ott lesz különösen nagy jelentősége, ahol a szociális munka és más szakmák 

viszonyát vizsgáljuk.
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Említést  kell  tennünk  a  szakirodalomban  fellelhető  másik  irányzatról  is,  amely  nem 

egyszerűen úgy teszi  fel  a  kérdést,  hogy miért  választják  az emberek a szociális  munkát, 

hanem azt is vizsgálja, kik azok, akik így tesznek. Néhány, a témával foglalkozó szerző (Cree 

és Cavanagh, 1995; Froschi, 2002; Bruckner, 2002; Harlow, 2004) megállapítja, hogy létezhet 

egyfajta  nemi  sajátosság,  ami  befolyásolhatja,  hogy  valakit  vonz  vagy  taszít  a  szociális 

munka, különösen ha azt feltételezik, hogy a munkának része az emberekkel való közeli és 

közetlen  kapcsolat.   Az  a  vélemény  fogalmazódott  meg,  hogy  ha  a  szociális  munkában 

továbbra is egyre kisebb szerepe lesz az emberekkel való foglalkozásnak, akkor különösen a 

nők számára egyre kevésbé lesz vonzó ez a pálya.  Ellenben ha folytatódik az a tendencia, 

mely szerint a menedzser és monitoring feladatok kerülnek előtérbe a szociális munkában, 

ezzel  inkább  a  férfiak  tudnak  azonosulni,  illetve  ők  tudják  elfogadni  a  közvetlen  emberi 

kapcsolatok eltűnését (Cree és Cavanagh, 1995; Froschi, 2002).

Vidéken végzett szociális munka

A viták egy másik központi kérdése az, hogy bár a legtöbb tudományos és szakmai publikáció 

a  szociális  munkával  csak városi  környezetben foglalkozik,  vannak,  akik azért  harcolnak, 

hogy elismertessék: a vidéki térségekben is végeznek szociális munkát, és a vidéki szociális 

munka  jelentős  mértékben  különbözhet  attól,  amit  a  városi  környezetben  megszoktunk 

(Turbett,  2004).  A vidéki  szociális  munkáról  szóló  írások  jellegzetessége,  hogy  kiemelik 

annak  fontosságát,  ami  a  városi  szociális  munkából  nagyrészt  hiányzik  –  a  közvetlen 

kapcsolatot az emberekkel a közösségen belül, valamint azt, hogy nem csupán a közösségben, 

hanem a közösséggel együtt dolgoznak. Úgy gondoljuk, sokat tanulhatunk a vidéki szociális 

munka értékeinek és sajátos természetének vizsgálatából – különösen a következő időszak 

skóciai  fejleményeinek  megértéséhez.  Turbett  (Turbett,  2004)  rámutat  a  vidéki  szociális 

munka sajátos jellemzőire, és kiemelkedően fontos tényezőként említi a közösség szerepét és 

a  face-to-face  kapcsolatokat  a  szolgáltatások  felhasználóival.  A  korlátozott  erőforrások 

elosztása a vidéki környezetben (mind emberi,  mind anyagi  értelemben) szintén figyelmet 

érdemel a jövőben.

A  vidéki  közösségek  földrajzi  elhelyezkedése;  a  szociális  munkások  izoláltsága;  az 

erőforrások elosztása; a szociális munkát segítők jelenléte vagy hiánya; a modern információs 

és  kommunikációs  technológiák  alkalmazásának lehetősége,  ami  lehetővé  teszi  a  szociális 

munkások segítségét – mindez indokolja a téma alaposabb vizsgálatát Skóciában.  A vidéki 
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szociális munka ugyanakkor nemcsak Skócia, de a legtöbb olyan európai ország számára is 

fontos,  ahol  a  lakosság  jelentős  része  él  vidéki  közösségekben,  amelyekben  jellemző  a 

szegénység, a kirekesztődés, a rossz egészségi állapot és a korlátozott munkalehetőségek. 

Alternatív nézőpontok

A  szociális  munkások  szerepével  kapcsolatos  ideáltípusok  leírása  nagyrészt  az  Egyesült 

Királyságban  tapasztalható  helyzet  és  az  ezzel  kapcsolatos  szakirodalom  alapján  készült. 

Fontos ugyanakkor, hogy észben tartsuk, a szociális munka sajátos formái az adott ország és 

annak kultúrája által meghatározottak. Ezt legjobban az IASSW (International Association of

Schools of Social Work, 2001) nyilatkozata foglalja össze, amely egyben átfogó leírást  ad 

arról is, hogy a szociális munkások milyen szerepet tölthetnek be: 

qA szociális  munka  során  számos  különböző  képességet,  technikát  és  tevékenységformát 

használnak, amelyek összhangban vannak az emberre és környezetésre vonatkozó holisztikus 

megközelítéssel. A szociális munka beavatkozási területe az elsődlegesen személyközpontú 

pszichológiai  folyamatoktól  a  szociális  politikába,  tervezésbe  és  fejlesztésbe  való 

bekapcsolódásig  terjed.   Mindezek  magukba  foglalják  a  tanácsadást,  a  klinikai  szociális 

munkát, a csoportmunkát, a szociálpedagógiai munkát, a családgondozást és családterápiát is, 

valamint  az  arra  irányuló  erőfeszítéseket,  hogy  az  emberek  hozzáférjenek  a  megfelelő 

szolgáltatásokhoz és forrásokhoz a közösségen belül. A beavatkozási terület magába foglalja 

a tevékenység adminisztrációját, a közösségszervezést és olyan társadalmi és politikai akciók 

kezdeményezését is, amelyek célja a szociálpolitika és a gazdasági növekedés erősítése. A 

szociális munka holisztikus megközelítése univerzális, de a szociális munka gyakorlatában a 

prioritások  országról  országra  és  időről  időre  különbözőek  a  kulturális,  történelmi  és 

társadalmi-gazdasági helyzettől függően. 

Más országokban a „szociális munkának” más modelljei és összefüggései is vannak, amelyek 

figyelmet érdemelnek, különösen igaz ez a szociálpedagógiára (Lorenz, 2000), ami a szociális 

munka  sajátos  formája.  Számos  közép-  és  kelet-európai  országban  megtalálható,  de 

alapvetően  német  eredetű.  A  „szociálpedagógia”  vagy  „education  specialisée” sajátos 

eredményeinek  vizsgálata  azért  fontos,  mert  a  benne  rejlő  lehetőségek  miatt  egyfajta 

modellnek tekintették az Egyesült Királyság számára is (Kornbeck, 2002).
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A szociálpedagógiát legjobban talán úgy írhatjuk le, mint „oktatáson” alapuló irányzatot, ami 

egyértelműen  az  általános  pedagógiából  eredeztethető.  Az  „oktatási”  elem  fontosságát  a 

szociálpedagógiában az adja, hogy ezzel hangsúlyozza az egyénben rejlő lehetőségeket arra, 

hogy a megfelelő készségek és tudás megszerzése által  kezelni tudja családi és társadalmi 

szituációját.  

A szociálpedagógia szerepe az, hogy segítse az egyént saját képességeinek felismerésében az 

„oktatás”  és  „útbaigazítás”  folyamatán  keresztül.  Talán  túl  egyszerűen  fogalmazva  a 

szociálpedagógia magába foglalja: 

• a kapcsolatra épülő közös munkát az emberekkel

• segítségnyújtást  az  embereknek,  hogy  megszerezhessék  a  megfelelő  tudást  és 

képességeket, és ezáltal a megfelelő társadalmi csoport tagjává válhassanak – a család, 

a helyi közösség és a társadalom tagjává (http://p.l3xicon.com/pedagogy.html)

• gyakran részvételt az érintettek életében.

A szociálpedagógia  oktatáson  alapuló  megközelítésének  pontosabb bemutatására  az  egyik 

lehetőség azon feladatok körülhatárolása, amelyeket a pedagógiának fel kell vállalnia, illetve 

annak  bemutatása,  milyen  jellegű  képzésen  kell  átesnie  a  szociálpedagógiával 

foglalkozóknak:

„A BA fokozat megszerzéséhez a szociálpedagógusnak képesnek kell lennie a következőkre: 

önmagára figyelő szakemberként kell tevékenykednie, aki tisztában van saját viselkedésének 

pszichodinamikájával  és  annak  valószínűsíthető  hatásaival  másokra,  képes  megérteni  és 

hipotéziseket alkotni mások viselkedésével és motivációival kapcsolatban, meg tud birkózni 

komplex és váratlan élethelyzetekkel, képes felelősségteljesen és kreatívan felmérni bizonyos 

szituációkat  és  azokba  beavatkozni,  tud  egyenként  vagy  csoportosan  együtt  dolgozni 

gyerekekkel és fiatalokkal, illetve a családjaikkal, képes kapcsolatot tartani és együtt dolgozni 

más  szakemberekkel,  különféle  stratégiákat  tud  javasolni  mind  egyénekkel,  mind  pedig 

csoportokkal folytatott preventív és kompenzációs munka során”    (University of Ljubljana: 

http://www.pef.uni-lj.si/straniep_sope.html).

A szociálpedagógus hallgatóknak többek között az alábbi kurzusokon kell részt venniük:

• Az oktatás elmélete
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• Sporttevékenységek

• A pszichológia fejlődése

• Válogatott témák az oktatás pszichológiájából

• Az oktatás szociológiája

• Válogatott fejezetek a filozófiából

• Speciális nevelési igényű gyermekek pedagógiája

• Sajátos fejlődési zavarok

• Személyiség elmélet és pszichodinamika

• Szociálpszichológia és csoportdinamika

• A kriminológia és a büntetéstudomány alapjai

Nem biztos  ugyan,  hogy minden  képzési  program a  kurzusoknak  ilyen  elegyét  nyújtja  a 

Ljubljanai  Egyetemen,  de  a  leírtak  jól  illusztrálják,  mennyire  hangsúlyos  az  „okatási” 

megközelítés,  ami  lehetőséget  biztosít  az  egyének  számára,  hogy  megismerjék  saját 

lehetőségeiket  egy  csoport  tagjaként.  A  szociálpedagógia  által  megkívánt  önismeret 

természetesen jól beleillik abba az elképzelésbe is, amely szerint a szociális munkások saját 

tapasztalatai  fontos  és  hasznos  elemei  lehetnek  a  szociális  munkássá  válás  folyamatának 

(Ruch, 2000). Hasonlóképpen az emberi  kapcsolatokra helyezett  hangsúly és a holisztikus 

megközelítés  is  nyilvánvalóan  olyan  elemek,  amelyeket  a  legtöbben  a  szociális  munka 

gyakorlatának  legfontosabb  összetevői  közé  sorolnának.  Egy  következő  elem,  ami 

megkülönbözteti a szociális munka egyesült királyságbeli felfogását és a szociálpedagógiát, 

az a mód, ahogy az ügyfelekre tekintenek – az Egyesült Királyságban gondoskodnak arról, 

hogy az ügyfél vagy szolgáltatást igénybe vevő beillesztődjön a bürokratikus rendszerbe. A 

szociálpedagógiában  egy  oktatási  kapcsolat  alakul  ki,  amit  kevésbé  terhel  meg  a  sajátos 

bürokratikus struktúra. 

Itt  két  megjegyzést  kell  még  tennünk.  Az  egyik  az,  hogy Amerikában,  bár  távolról  sem 

nevezhető a szociális munka jellegzetes modelljének, a szociálpedagógia mégis nagy hatást 

gyakorolt  az  esetmunka  fejlődésére  azáltal,  hogy  számos  európai  vándorolt  ki  oda  a  két 

világháború  között,  illetve  a  második  világháború  után  (Ruch,  2000).  A szociálpedagógia 

fogalmát mégsem tekinthetjük a „szociális munka” szinonimájának, és nincs rá garancia, hogy 

megfelelően alkalmazható lenne az Egyesült Királyság viszonyai között (Kornbeck, 2002), 

figyelembe véve a fentebb leírtakat a kulturális és történelmi különbségek fontosságáról. Az 
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azonban biztos, hogy sokkal inkább előtérbe helyezi a közvetlen emberi kapcsolatokat, úgy, 

ahogyan azt a szociális munka legfontosabb értékei is ígérik.

A második  megjegyzés  arra  vonatkozik,  hogy nem szabad  elfelejtkeznünk  a  Kilbrandon- 

jelentésről (Kilbrandon, 1964), amely javasolta egy elkülönített szolgálat kialakítását, hogy 

ezzel  segítsék  a  hátrányos  helyzetű  gyermekekre,  illetve  a  bűncselekményt  elkövetett 

gyermekekre  vonatkozó  új,  integrált  intézkedések  megvalósítását.  Ez  azonban  nem  egy 

szociálismunkás-részleg  létrehozását  jelentette  volna  (erre  csak  1968-ban  tett  javaslatot  a 

Fehér Könyv), hanem egy szociális oktatási részlegét. Bár Kilbrandon nem dolgozta ki teljes 

mértékben a részleteket, jó okunk van feltételezni, hogy nem a hagyományos értelemben vett 

„oktatási”  osztályra  gondolt,  sokkal  inkább  egy  a  szociálpedagógiával  rokon  alapelvekre 

épülő  osztályra.  A Kilbrandon  által  javasolt  szociális  oktatási  osztály  gyökerei  leginkább 

abban az elképzelésben gyökereznek, amely szerint engedni kell az egyénnek, hogy felismerje 

saját lehetőségeit a társadalomban, nagyjából a francia educateur szerepének megfelelően.

Lyons  (Lyons,  2002) azt  is  megjegyzi  a  szociálpedagógia  esetleges  egyesült  királyságbeli 

importjával kapcsolatban, hogy „… a jelenlegi erőfeszítések … nagyrészt abban merülnek ki, 

hogy  ausztráliai  és  dél-afrikai  szociális  munkásokat  alkalmaznak,  miközben  a 

szociálpedagógusoknak  nehézséget  okoz  szociális  munkásként  elhelyezkedni  a  londoni 

régióban.”  

Tudomásul véve a szociálpedagógia importjának nehézségeit, Kornbeck (Kornbeck, 2002) azt 

a véleményt fogalmazta meg, hogy bizonyos, az Egyesült Királyság sajátosságait fegyelembe 

vevő módosításokkal átvehető lenne, és a brit szociális munka profitálhatna belőle. Hogy ez 

lehetséges-e egy olyan időszakban, amikor a szociális munka a saját elkülöníthető szakmai 

identitását keresi az Egyesült Királyságban, az természetesen más kérdés.

Ahogy ebben a jelentésben már egy másik helyen utaltunk rá, nincs garancia arra, hogy ami 

az  egyik  országban  működik,  az  a  másikban  is  fog,  elsősorban  a  nagyon  különböző 

társadalmi,  politikai  és  kulturális  környezet  miatt.  Azt  sem  javasoljuk,  hogy  a 

szociálpedagógiát  tévedhetetlen  modellnek  tekintsük,  csupán  mert  más  országokban  jól 

működik.  Például kritizálhatnánk is a társadalomátalakítási  kísérletekben vállalt  szerepéért. 

Vagyis, hogy felhasználható annak biztosítására, az emberek a megfelelő politikai nézeteket 

vallják – ez olyan kérdés, amivel a szociálpedagógia történetét, illetve annak a nácizmussal 

való kapcsolatát vizsgálóknak kell foglalkozniuk.
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Nekünk sokkal inkább az a célunk, hogy a szociálpedagógiát olyan megközelítés példájaként 

mutassunk be, amelyben kiemelt  szerep jut az egyes emberekkel való foglalkozásnak, ami 

jelenlegi bírálói szerint hiányzik a szociális munkából az Egyesült Királyságban: face-to-face 

kapcsolat az emberekkel; a családi, közösségi és társadalmi összefüggések hangsúlyozása. 

Szintén világossá vált számunkra az alternatív nézőpontok kapcsán, hogy olyan országokban, 

mint például Japán, sokkal inkább az egyénekkel, nem pedig a családokkal és közösségekkel 

való közös munkán van a hangsúly.

A szociális munkás szerepe: összefoglalás

A szakirodalomból kiderül, hogy számos szerep van, amit a szociális munkásoknak be kell 

tölteniük,  ezek  közé  tartozik  a  szószóló,  a  tanácsadó,  a  caseworker,  a  partner,  a 

kockázatfelmérő,  az  ellátásszervező  és  a  társadalmi  kontrollt  gyakorló  szerep.  Ez 

természetesen nem a teljes lista,  de jelzi  az egymásnak néha ellentmondó szerepek széles 

skáláját. 

Bár  a  szociális  munkásokra  jellemző szerepek eddig  is  folyamatosan változtak,  és  azokat 

rendszeresen felül kell vizsgálnunk, azok az értékek és alapelvek, amikre a szociális munka 

épül, viszonylag állandóak maradtak. 

Hogy a szociális  munkás milyen mértékben azonosul egy adott  szereppel,  azt  is jelezheti, 

hogy  mennyire  gondolja  úgy,  hogy  valóban  a  szociális  munka  legfontosabb  értékeire  és 

alapelveire  épülő  munkát  végez.  Például  azt  az  alapelvet,  miszerint  az  emberekkel  való 

munka alapját a személyes kapcsolat jelenti, könnyen kikezdheti, ha közben arra kényszerül, 

hogy a ellátást szervező szerepet is eljátssza. 

A szociális munka olyan alternatív modelljei,  mint a szociálpedagógia, jól rávilágítanak az 

emberekkel kialakítandó kapcsolatok fontosságára, mint a szociális munka egyik alapelvére, 

de könnyen lehet, hogy nem alkalmazhatók megfelelő módon az egyesült királyságbeli, vagy 

még  inkább  skóciai  viszonyok  között.  Más  modellek  hasonló  módon  kihangsúlyozzák, 

mennyire fontos, hogy a szolgáltatás igénybe vevője legyen a szociális munka központjában, 

illetve hogy felismerjük a család, a közösség és a társadalom szerepének fontosságát. 
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A szociális munkás szerepe tágabb összefüggésben

Bár  vannak  biztosnak  tűnő  megállapítások  a  szociális  munka  feltételezett  funkciói  és  a 

szociális  munkások  szerepe  kapcsán,  mégis  fontos  megértenünk  a  társadalmi  és  politikai 

összefüggésrendszert, amiben elhelyezkednek. 

Evers  (Evers,  2003)  és  Munday  (Munday,  2003)  egyaránt  azt  állítja,  hogy  feltétlenül 

szükséges  azon  társadalmi  és  politikai  tényezők  megértése,  amelyek  hatással  voltak  a 

szociális  munka fejlődésére egész Európában,  hogy értékelni  tudjuk az egymástól  nagyon 

különböző megjelenési formáit és azt, hogy milyen irányba fejlődhet a jövőben. A szociális 

munka  nem  légüres  térben  működik.  Számos  olyan  környezeti  tényező  van,  amelyeket 

figyelembe kel vennünk, ha meg akarjuk érteni a szociális munka és a szociális munkások 

által betöltött szerepeket, ezen tényezők közül vizsgálunk meg néhányat.

Társadalmi változások

Napjaink társadalmában a szociális munka funkcióra és a szociális munkások által betöltött 

szerepekre  természetesen  számtalan,  az  elmúlt  két-három  évtizedben  lezajlott  társadalmi 

változás is hatással volt.

Demográfiai változások

A legfontosabbak közé tartoznak  a jelentős demográfiai változások,  mint például az egyre 

alacsonyabb  születési  ráták  Európa  legnagyobb  részén,  vagy  az  elmozdulás  egy  öregedő 

korstruktúra irányába. Ahogy Munday (2003) rámutat, az alacsony születési ráták jelentősége 

abban áll, hogy a jövőben jóval kevesebb gyermek nő fel, akik gondoskodhatnának idősebb 

rokonaikról. Ez nyilvánvalóan hatással lesz a szociális szolgáltatásokra általában, nem csak a 

szociális  munkára,  és  könnyen  lehet,  hogy hozzájárul  a  szakmák  közötti  határok  további 

eróziójához, mivel új mechanizmusokra és kezdeményezésekre lesz szükség ahhoz, hogy az 

idősek számára is megfizethető szolgáltatásokat tudjunk nyújtani. 

Munday (2003) és  mások is  rámutatnak  a  család  jellegének folyamatos  változására  és  az 

eltávolodásra  a  „hagyományos”  családmodelltől,  ami  együtt  jár  az  egyszülős,  illetve 

„többszülős”  családok  számának  növekedésével.  Az a  tény,  hogy egyre  több nő lép  ki  a 

27



munkaerőpiacra,   erőteljes  növekedést  okoz  a  gondozás  iránti  keresletben,  és  sokan 

rámutattak már arra a tényre, hogy a nők a korábbinál jóval kevésbé tekintenek a szociális 

munkára mint vonzó karrierlehetőségre.  

A szociális munka ma egy teljesen más világban kénytelen működni, mint amiről Kilbrandon 

annak idején jelentést írt, elsősorban a feladatok mások, amelyekkel ma foglalkoznia kell. Az 

idősek sajátos helyzete és az öregedő társadalom problémája mellett azt is figyelembe kell 

venni, hogy a szociális munka olyan környezetben zajlik, ahol számos botrányos eset történt, 

amelyekben gyerekek is érintettek voltak, és amelyek kihatottak a szociális munkára is. A 

drogokkal  kapcsolatos  problémák  szaporodása  szintén  újabb  feladatokat  ró  a  szociális 

munkásokra,  amennyibe  egyrészt  kábítószerélvezőkkel  kell  dolgozniuk,  másrészt  egyre 

gyakrabban szembesülnek a drogoknak a gyermekekre és a családokra kifejtett hatásával.  

Szegénység, hátrányos helyzet és társadalmi kirekesztődés

A társadalom különböző csoportjai közötti egyenlőtlenségek Európa legtöbb országában és az 

Egyesült Királyságban is számos szakértő érvelését alátámasztják (Jordan és Parkinson, 2001; 

Munday, 2003; Unison, 2004; Jones et al., 2004), akik szerint a szociális munka és a szociális  

munkások  által  betöltendő  sajátos  szerep  nem tűnhet  el.  Enélkül  a  társadalom sok  tagja 

továbbra  is  elszenvedné  a  kirekesztődés  negatív  következményeit  –  szegénység,  rossz 

egészségi állapot, rossz lakáskörülmények, az iskolázottság hiánya stb..

A szociális problémák globalizálódása

A szociális problémák egyre növekvő globalizálódása – különösen a polgárok Európán belüli 

szabad  mozgása  eredményeként  –  új  dimenziókkal  bővítette  a  szociális  munkára  háruló 

feladatokat.  A  migráció  azt  is  jelenti,  hogy  manapság  a  szociális  munkát  végzőknek  a 

korábbiakhoz képest sokkal nagyobb nemzetközi kitekintéssel kell rendelkezniük, miközben a 

különböző etnikai, kulturális és politikai háttérrel rendelkező rászorultakkal foglalkoznak. Az 

EU-bővítés  eredményeként  ezek  a  problémák  inkább  növekedtek,  semmint  csökkentek. 

Érdekes módon az országhatárok eltűnése önmagában is hatást gyakorol a szociális munka 

fejlődésére, mivel igény jelentkezik közös képzések és tréningek beindítására. 

Nem lehet véletlen, hogy jelentős aktivitás figyelhető meg a nemzetközi szakmai körökben, 

amelynek  célja  az  együttműködés,  a  közös  munka  fejlesztése  és  a  tevékenységek 

összehangolása a szociális munka területén.3 Ahol a menedéket kérők jelentik a problémát, ott 

attól  tartanak az érintettek,  hogy a szociális  munkát  egyre  inkább bevonják a megfigyelői 
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vagy  felügyelői  feladatokba,  ahelyett,  hogy  segítő  és  gondoskodó  szerepet  töltenének  be 

(Ruch, 2000). De a legáltalánosabb érvényű megállapítás, amit az elemzés ezen része alapján 

tehetünk,  az,  hogy megvan  az igény egy átfogóbb nemzetközi  perspektíva  kialakítására  a 

szociális  munkában,  ami  befolyásos  szociális  munkával  foglalkozó  szervezetek  számos 

jegyzőkönyvében  megfogalmazódott4,  és  kifejeződik  azon  tréningek  nagy  számában  is, 

amelyek része a terepmunkára való kihelyezés a tengerentúlon.

Modern kommunikációs technológiák

A fentebb  bemutatott  vita  a  szociális  munka  bizonyos  vidéki  sajátosságairól  rámutat  egy 

másik,  egyre nagyobb jelentőséggel  bíró területére,  ami egy 21. századi áttekintésből nem 

maradhat ki – az információs technológia fontosságára. Az információs technológia területén 

lezajlott  fejlődés  már  eddig  is  jelentős  hatást  gyakorolt  az  adattárolás  és  adatgyűjtés 

folyamatára  a  szociális  osztályokon.  Ugyanakkor  egyre  nagyobb  igény  mutatkozik  az 

információk és a modern kommunikációs technológiák felhasználására a szociális munka más 

területein  is,  például  éppen azért,  mert  a  szolgáltatásokat  igénybe  vevők egy része vidéki 

térségekben él, illetve a szociális munkások egy része ilyen térségekben dolgozik.

A  telegyógyászatot  a  közelmúltban  azért  fejlesztették  ki  (http://www.teis.nhs.uk/; 

http://www.gla.ac.uk/Project/Telemedicine/),  hogy  lehetővé  tegyék  egészségügyi  dolgozók 

távoktatását  és  a  betegek  távdiagnosztizálását.   A  következőkben  felsorolt  fejlesztések 

jelentős mértékben megváltoztathatják a szociális munka gyakorlatát a közeljövőben:

• Online  tudásanyag  és  információk  elérhetősége  az  interneten  keresztül 

(http://www.pantucek.com/swlinks_gb.html )

• Képzési,  oktatási  és  fokozatszerzési  lehetőségek  online 

(http://www.sosig.ac.uk/social_welfare/social_work/)

• Hozzáférés könyvtári és bibliográfiai adatbázisokhoz5

• Elérhetővé válnak a videókonferenciákhoz szükséges felszerelések

• A  nem  megfelelő  közlekedéssel  összefüggő  társadalmi  kirekesztődés  felismerése 

(Kenyon, 2002) (http://www.chst.soton.ac.uk/nths/abv14342.htm )

• Online tanácsadás fiataloknak6

• Online önsegítés, tanácsadás és terápia7

• Tudás- és tapasztalatcsere régiós szinten8
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Nem lehet kétségünk afelől, hogy a szociális munka gyakorlatára egyre nagyobb hatással lesz 

a  modern  kommunikációs  és  információs  technológiák  terjedése.  Bizonyos  szempontból 

egyes technológiák, mint például a videokonferenciák, a vidéki területeken valójában elő is 

segíthetik a face-to-face kommunikációt a szociális munka folyamatában. Az is elképzelhető, 

hogy az online módszerek alkalmazása az ügyfelekkel való kapcsolattartásban előnyökkel jár 

a hatóságok számára – különösen a rurális térségekben – , ahol szűkösek az emberi és anyagi 

erőforrások.

Az  ilyen  technológiák  egyre  gyakoribb  felhasználása  a  tanulásban,  a  tudásanyagok,  az 

információk, készségek és tapasztalatok elérhetővé tétele a szélesebb közönség számára9, a 

megfelelő eszközök, amik lehetővé teszik óriási adatbázisok létrehozását az ügyfelekről és 

ügyfélcsoportokról  –  mindez  hatással  lesz  a  jövő  szociális  munkájára.  Ami  az  utóbbi 

lehetőséget illeti, az a tény, hogy a szociális munkások lesznek felelősek olyan adatbázisokért, 

amelyekben név szerint szerepelnek gyermekek és családok, azt is jelenti, hogy néhányukra 

jelentősebb  megfigyelési  és  felügyeleti  feladatok  hárulnak.  Nagyobbak  annál,  mint  ami 

összeegyeztethetőnek tűnik a gyermekekkel és családokkal foglalkozó szakma szabályaival 

(Garrett,  2004).  A legutóbbi  adatvédelmi  törvény is  speciális  problémát  jelenthet  minden 

olyan intézmény számára, amely adatokat tárol egyénekről és családokról. Ez természetesen 

nem csak a szociális munkára vonatkozó sajátosság. 

Társadalmi változások: összefoglalás

Összefoglalva, a szociális munka jellegére és a szociális munkások által betöltendő szerepekre 

is egyre nagyobb hatással vannak a társadalmi változások. A szociális munka fejlődése során 

figyelembe kell vennie a fentebb bemutatott történéseket, és minden okunk megvan rá, hogy 

feltételezzük: azok az elkövetkezendő időkben is meghatározó befolyással lesznek a szociális 

munkára és a szociális munkások szerepére.

Ezen beszámoló szerzői hangsúlyozni szeretnék azon meggyőződésüket, hogy ha a szociális 

munka  a  szegények,  a  társadalomból  kirekesztettek  és  a  hátrányos  helyzetűek  számára 

nyújtott szolgáltatás, akkor a jövőben a hatékony szociális munkára nem kisebb, hanem jóval 

nagyobb szükség lesz.
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Jóléti filozófia és politika – változó ideológiák

Ahogy azt a jelentés elején leírtuk, egy jóval tágabb filozófiai összefüggésben is fontosnak 

tartjuk meghatározni a szociális munka funkcióit és a szociális munkások szerepét.   A jóléti 

filozófia  vagy  politikai  ideológia  ahogyan  Payne  mondja,  bármely  időpillanatban  fontos 

meghatározója  annak,  hogy  mit  tekintünk  érvényes  tudásnak  (Payne,  1999).  A  szociális 

munkával  kapcsolatos  tudás,  készségek  és  gyakorlat  érvényességét  az  adott  időszak 

meghatározó ideológiájával összefüggésben kell vizsgálni. 

Az 1. táblázatban Evers (Evers, 2003) bemutatja a legfontosabb ideológiákat, amelyek 

az elmúlt néhány évtizedben meghatározták a társadalmi és politikai életet. 

Ez a főbb ideológiai áramlatoknak nagyon hasznos összefoglalása több okból is:

• Hatékony  és  gazdaságos  módon  tekinti  át  és  segít  megérteni  a  szociális  munka 

fejlődésének hátterét.

• Hasznos eszközt  biztosít  számunkra,  hogy jobban megérthessünk néhány szervezeti  és 

intézményi változást, amelyek hatással voltak a szociális munkára az elmúlt évtizedekben, 

és amelyek a későbbiekben részletesen tárgyalunk. 

• Összeveti  egymással  a szociális  munka és az ügyfelek,  vagy a szociális  munkás és az 

egyes  ügyfél  közötti  kapcsolat  jellegét  is.  Ennek  különösen  nagy  jelentősége  lesz  a 

későbbiekben.
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1. táblázat

JÓLÉTKÖZPONTÚSÁG
PROFESSZIONALISTA 

SZEMLÉLET
KONZUMERIZMUS

MENEDZSERI 
SZEMLÉLET

RÉSZVÉTELI 
MEGKÖZELÍTÉS

•A  szolgáltatások 

rendszerének  hierarchikus 

irányítása

•Teljes  lefedettség/egységes 

szolgáltatások

•Egyenlő normák

•Tanácsadó  testületek  és 

bizottságok  a  testületi 

irányításért

•Minőségellenőrzés  állami 

ellenőrzéssel

•Szociális jogok és kórlap

•Ellátás-menedzsment

•Magasabb képzési szintek

•Magasabb  szintű  szakmai 

tanácsadás és konzultáció

•Minőségellenőrzés  a  szakmai 

önkontroll segítségével

•A közszolgálat ethosza 

Verseny 

Egyéni választás

Piackutatás

Utalványok

Fogyasztó-orientáltság 

Fogyasztói lobbizás 

Fogyasztóvédelem

Szervezett gondoskodás

Célmeghatározás

A  menedzsmenttel 

kapcsolatos  és  közgazdasági 

kérdések fontosság nő

Külső minőség-menedzsment

A panaszok kezelése

Kollektív önsegítés

Önkéntesség 

A  felhasználókra  és  a 

közösségre  építő  szolgáltatás 

erősítése

A  helyi  beágyazottság 

erősítése

A  felhasználók  helyzetének 

erősítése

Fokozott  párbeszéd  a 

szolgáltatásokról

Nagyobb  felhasználói 

kontroll  a  szolgáltatások 

tervezésében  és 

megvalósításában

Forrás: Evers, 2003
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Rövid  összefoglalásunkban  mindössze  annyit  teszünk,  hogy  Evers  táblázata  alapján 

elhelyezzük a szociális  munkát  a létező ideológiák között,  és megvizsgáljuk,  hogy milyen 

hatással lesznek ezek várhatók a jövőben.

A jólétközpontú ideológia (A Welfarist Ideology)

A jólétközpontú filozófia időszakában, ami uralkodó helyzetben volt a háborút követően, a 

szociáldemokrata dominanciájú ’50-es és ’60-as években, a szociális munka még nem vált el 

szervezetileg a többi szolgáltatástól, és nem hozott létre különálló nagy osztályokat, hanem 

csak egy sajátos, néhány szakember által paternalistának nevezett megközelítést alkalmazva 

tevékenykedett  –  ennek  lényegét  legjobban,  bár  kissé  talán  negatívan  Barbara  Wootton’s 

(Wootton, 1959) fogalmazta meg híres kijelentésében, miszerint „a papa jobban tudja”.  A 

jóléti  állam elfogadta,  hogy mindenkiért  felelősséggel  tartozik  az egyetemes  gondoskodás 

alapján, és ahol szükség volt rá, ott a jóléti állam alapvető jóléti mechanizmusai működésbe 

léptek.  Ez  természetesen  a  jóléti  gondoskodás  rendszerének  csak  egy  leegyszerűsített 

koncepciója, de arra megfelel, hogy bemutassuk, milyen sok elvárás, feltételezés kapcsolódik 

a jóléti szolgáltatásokhoz, és azon belül a szociális munkához:

• az az elképzelés, hogy az állam képes felismerni és kielégíteni a szükségleteket;

• az  az  elképzelés,  hogy a  jóléti  rendszerben dolgozó képzett  szakemberek  képesek 

meghatározni  a  szükségleteket  és  tudják,  hogyan  lehet  a  legjobban  kezelni  a 

problémát;

• a szociális  munkás és az „ügyfél” közötti  viszony a szervezeten belüli hierarchikus 

viszonyokat tükrözte – a hatalmi viszonyok egyenlőtlenek voltak, mivel a szociális 

munkás jobban tudta az ügyfélnél, hogy utóbbinak mire van szüksége, és hogy mi a 

megoldás.

Professzionalista ideológia

A professzionalista megközelítés történelmileg és koncepcióját tekintve nem áll nagyon távol 

a jólétközpontú megközelítéstől, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre nagyobb szerepet 

kap a képzett szakemberek által nyújtott szolgáltatások kapcsán – ők azok, akik elsősorban 

ellátásmenedzsmenttel  és  a  gyakorlati  munka  irányításával  foglalkoznak.  Az  ügyfelekkel 
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kialakult kapcsolatban még itt sem beszélhetünk kiegyensúlyzott viszonyról, mivel a tanult 

szakember képes rá, hogy megállapítsa a problémát, és megoldást találjon.

Konzumerizmus

A konzumerista  álláspont  kapcsán egyfajta  paradigmaváltást  is  megfigyelhetünk,  mivel  az 

ügyfélből  fogyasztó  lesz,  aki  képes  választani  a  szolgáltatások  közül,  illetve  olyan 

szolgáltatásokat vesz igénybe, amelyek mellett alapos megfontolás után dönt, nem csupán a 

szociális munkás véleményére, ítéletére bízza magát. A piac fontos és erős tényezővé válik az 

igényeket kielégítő szolgáltatások esetében, és a „fogyasztó” és a szociális munkás közötti 

viszony már kevésbé tűnik hierarchizáltnak – bár több szakember is  megjegyezte,  hogy a 

viszonyuk továbbra sem teljesen kiegyensúlyozott, inkább a szociális munkás felé billen az 

általa képviselt hatalom miatt, amelynek birtokában megítéli az adott helyzetet, illetve amiatt, 

hogy ő tudja, mit tud nyújtani a piac az ügyfélnek, vagy mit kell nyújtania. Ami nem szerepel  

ebben a megközelítésben, az a gondolat, hogy a fogyasztó védelmet is kaphat, és panasszal is 

élhet a szolgáltatás színvonalával vagy minőségével kapcsolatban.  

Menedzseri szemlélet

Egy  inkább  menedzseri  szemléletű  megközelítés  (ami  a  menedzseri  hozzáállást  és  a 

közgazdasági  szempontokat  helyezi  előtérbe)  felé  történő  elmozdulás  során  azt 

tapasztalhattuk,  hogy  ez  leginkább  a  az  ügyfelekkel  való  közvetlen  kapcsolat  rovására 

mehetett  végbe.  A  konzumerizmus  térnyerésének  egyik  következménye  az  volt,  hogy   a 

szolgáltatások piacán megjelentek a külső, nem állami szervezetek, ennek következményeként 

a  szociális  munkások  szerepe  egyre  inkább  az  értékelés  és  a  szabályozás  lett.  Bár  a 

szolgáltatás  felhasználóját  itt  kevésbé  tekintik  „ügyfélnek”,  felmerülnek  aggodalmak  is. 

Elsősorban  annak  kapcsán,  hogy  a  menedzseri  szemlélet  terjedése  a  szociális  munkában 

együtt  járhat  azzal,  hogy  nagyobb  fontosságot  tulajdonítanak  a  költségvetésnek  és  a 

célkitűzéseknek, mint az emberekkel való munkának, illetve hogy a szakmailag jól képzett 

szociális  munkások  elkerülnek  a  szociális  munka  első  vonalából,  és  a  szolgáltatásokat 

alapvetően  a  piac  határozza  meg.  Az  esetek  menedzsmentje  kerül  előtérbe  az 

esetmenedzsment  rovására  (Jones  et  al.,  2004).  A menedzseri  szemlélet  kritikusai  szerint 

ennek  hatására  a  szociális  munka  leértékelődött  (Leadbetter,  2004),  és  az  egyén  eltűnik 

valahol ebben a folyamatban.
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Részvételi megközelítés

Az  eddig  felsorolt  szemléletek  alkalmazása  során  az  „ügyfélnek”,  „fogyasztónak”,  „a 

szolgáltatás igénybevevőjének” kevés beleszólása van a nyújtott szolgáltatás jellegébe, vagy 

az intézkedések és gyakorlati lépések tervezésébe, megvalósításába, hogy ezáltal javíthassa a 

pozícióit.  Továbbra  is  megfigyelhető  az  egyensúly  hiánya  a  szociális  munkások  vagy 

gondozók  és  az  ügyfelek  között  kialakult  kapcsolatban.  Éppen  ezt  a  helyzetet  akarja 

megváltoztatni  a  részvételi  megközelítés (Jordan  és  Parkinson,  2001),  mely  sokkal 

közvetlenebb munkakapcsolatot szeretne kialakítani a szolgáltatás nyújtója és a szolgáltatás 

felhasználója között.

A részvételi  megközelítés  hívei  szerint  a  fő feladat  a  felhasználók  pozíciójának erősítése, 

hogy  ezáltal  több  információt  kapjunk  tőlük  a  kapott  szolgáltatásról  az  erről  folyó 

diskurzushoz,  és  hogy  ezeket  a  diskurzusokat  el  tudjuk  helyezni  a  helyi  és  regionális 

összefüggések  rendszerében.  A  hangsúly  a  közösségi  alapú  szolgáltatásokon  van,  ahol  a 

felhasználó  és  a szociális  munkás  partnerként  viselkednek.  Közös céljuk,  hogy megoldást 

találjanak a felhasználó problémájára, és az a szolgáltatás eredményeként jobb élethelyzetbe 

kerüljön.  A hatalmi  kiegyensúlyozatlanság ennek következtében  csökken,  a  felhasználó  is 

aktívan bevonódik a saját jövőjének alakításába, aktív szerepet játszhat mint állampolgár, és 

nem rekesztődik ki a szegénység vagy a hátrányos helyzet okán. 

A jövő szociális  munkája közvetlenül és tevőlegesen részt vesz azoknak az életében, akik 

támogatásra  szorulnak.  Ez  mind  a  szolgáltatások  felhasználói,  mind  pedig  a  szociális 

munkások  számára  hasznos;  utóbbiak  számára  azért,  mert  elmozdulást  jelent  a  szociális 

munka egy olyan eredeti formája felé, amely hű maradt a fejlődése során kialakult értékekhez 

és gyakorlathoz, és független azoktól a szervezeti és intézményi változásoktól, amelyek az 

elmúlt években hatást gyakoroltak rá. Egy ilyen befogadó megközelítés lehetőségét a szociális 

munkában  később  tárgyaljuk,  amikor  a  „konstruktív  szociális  munka”  kérdéskörével 

foglalkozunk, ahogy azt Jordan (Jordan és Parkinson, 2001) és mások (Parton és O'Byrne, 

2000) kidolgozták a más országokban született programokra és az ott szerzett tapasztalatokra 

építve.

Ideológiai változások: összefoglalás
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A fent leírtak természetesen leegyszerűsített áttekintését adták a szociális munkára az elmúlt 

években ható legfontosabb ideológiai irányzatokról, de a szakma elmozdulása a háború utáni 

jólétközpontúságtól a konzumerizmus és a menedzseri  szemlélet  felé sok szociális munkás 

számára  ismerős  lehet.  Különösen  azok számára,  akik  a  látottakat  úgy értékelték,  mint  a 

szociális munka kiárusítását és iránytévesztést. Az ilyen vélemények nagy száma vezethette 

Stathamet (Statham, 2001, p.30), hogy egyetértsen az idézett kijelentéssel: 

„Ezek nehéz idők voltak sokunk számára.  A ’90-es évek végén a Szociális  Szolgáltatások 

Felügyeletének  vezetője  mondta,  hogy  a  legfontosabb  szociálismunkás-szakismereteket 

«vissza kell csempészni»a szociális munkába.”

A szociális munka természetesen egyik országban sem alapul mindössze egy ideológiára a 

fentiek közül, sokkal inkább a különféle megközelítések sajátos keverékével találkozhatunk. 

Íme  egy  újabb  ok,  amiért  nem javasoljuk  a  szociális  munka  jövőjéről  más  országokban 

kialakított elképzelések átvételét.

A bemutatott ideológiák végiggondolása viszont mindenképpen rávilágít arra a tényre, hogy a 

szociális munkások szerepét, és azokat a módokat, ahogyan ezt a szerepet be tudják tölteni, el 

kell helyeznünk az ideológiák rendszerében, melynek során könnyen lehet, hogy konfliktusba 

kerülünk a szociális munka legalapvetőbb értékeivel és elveivel.

Az az út, amit a szociális munka bejárt a jólétközpontúságtól, a professzionalista szemlélettől, 

a  konzumerizmustól,  a  menedzseri  szemlélettől  a  részvételi  megközelítésig,  folyamatosan 

szembesíti  a  szociális  munkát  a  saját  természete  és  funkciói  újraértékelésének 

szükségességével.

Szervezeti változások

Ahogy nyilvánvalóan voltak olyan jól érzékelhető mozgások az ideológiák területén, amelyek 

hatottak  a  szociális  munkások  szerepére,  éppúgy  voltak  olyan  szervezeti  változások  is, 

amelyek befolyásolták, hogy mit tesznek, és mit nem tehetnek meg a szociális munkások. A 

következőkben  igyekszünk  röviden  bemutatni  ezeket  a  változásokat  azért,  hogy 

megvizsgálhassuk, mennyiben járultak hozzá a szociális munka identitásválságához.  
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A háború  utáni  időszakban  a  szolgáltatásokat  többnyire  egymástól  elkülönült  szervezetek 

biztosították,  s  csak  Kilbrandon  és  Seebohm  hatására  indult  meg  a  nagyobb,  integrált 

struktúrák kialakítása. A szociális szolgáltatások nagy részét a nagy szociális munkás vagy 

szociális  szolgáltató  osztályokon  keresztül  biztosították,  a  nem közszolgálati  intézmények 

szerepe viszonylag csekély volt.  Ezt követően láthatunk kísérleteket  arra,  hogy a szociális 

munka  és  a  szociális  munkások  közelebbi  kapcsolatot  tudjanak  kialakítani  azokkal  a 

csoportokkal és közösségekkel amelyeket szolgáltak, ilyen kísérlet volt az ún. „patchwork”-re 

vonatkozó javaslat,  és  persze a  közösségi  szociális  munkát  támogatása is,  ami  a  Barclay- 

jelentésben fogalmazódott meg. Számos további fejlemény befolyásolta jelentősen a szociális 

munka jellegét azóta is, és ez várhatóan így marad a jövőben. 

A helyi önkormányzatok átszervezése

Az  első  ilyen  változás  a  helyi  önkormányzatok  átalakítása  volt  Skóciában,  aminek 

eredményeként számos kisebb méretű szociális munkával foglalkozó osztály jött létre.

A jóléti rendszer vegyes gazdasága

A következő változás az, hogy a jóléti rendszer jóval összetettebb gazdasági háttérre épül, a 

jóléti szolgáltatások ma már nem csupán a közszférán, az állami szerveken keresztül jutnak el 

az  emberekhez,  hanem  egyre  inkább  önkéntes,  nonprofit  szervezeteken,  kereskedelmi 

magánvállalkozásokon  és  természetesen  az  informális  gondozó  szektoron  keresztül  is,  ez 

utóbbi alatt Munday (Munday, 2003) a családot, barátokat, szomszédokat és kollégákat érti. 

De a legfontosabb azt hangsúlyozni, hogy a szociális szolgáltatások egy részét már nem az 

állami,  hanem  egyéb  szociális  szervezetek  biztosítják.  Megint  leszögezhetjük,  hogy  az 

arányok különböznek az egyes  országokban,  de nem lehet  kétséges,  hogy általában egyre 

nagyobb a nem állami szektor részvétele a szociális munkában és a jóléti szolgáltatásokban. 

Azt a jelenséget is dokumentálták már (Community Care,  17 June 2004), hogy a szociális 

munkások sok esetben nem is a szakmájukat hagyják el, csak az önkormányzati hivatalt, hogy 

a jóléti gazdaság egy másik szektorában dolgozzanak tovább.

Hasonlóképpen sok írás foglalkozott már az ún. „para-professzionális” szektor növekedésével 

(Healy és Meagher, 2004), ez alatt azokat a dolgozókat értik, akik gondozó szerepet töltenek 
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be,  és  általában  a  szociális  gondoskodás  területén  dolgoznak,  de  nem  képzett  „szociális 

munkások”.  A  legtöbb  országban  a  para-professzionális  szektor  látványosan  bővült,  ami 

aggodalmakat  is  szül,  mivel  sok  olyan  tevékenységet,  amit  a  szociális  munka  alapvető 

feladatai  között  tartottak  számon,  ma  már  egyre  gyakrabban  végeznek  képesítés  nélküli 

dolgozók.10 Ennek az a következménye, hogy a továbbra is felelősségteljes munkát, például 

esetmendzselést, kockázatfelmérést végző, képzett szociális munkások egy lépéssel távolabb 

kerültek attól, amit egyébként a szociális munkás valódi szerepének tartanak. További veszély 

természetesen  az  is,  hogy  a  szociális  munka  feladataként  meghatározott  célokat  kívülről 

állapítják meg (esetmenedzselés, kockázatfelmérés, a menedzseri szerep betöltése), nem pedig 

a szakmai ítéletalkotás és döntéshozatal keretein belül.  A szociális munkásoknak ez a változó 

szerepe, amelyben, úgy tűnik, elveszítik szakmájuknak néhány alapvető elemét, valószínűleg 

jelentős részben hozzájárul az általuk is jelzett kiábrándultsághoz, és magyarázatot ad arra is, 

miért  olyan  nagy  a  fluktuáció,  amit,  mint  korábban  már  említettük,  nem  lehet  „arany 

kézfogással” vagy „arany bilincsekkel” megakadályozni.

Szakmai együttműködés

A szervezeti változások harmadik aspektusa természetesen az a tény, hogy a szociális munka 

feladatainak ellátása egyre gyakrabban más szakemberekkel, például tanárokkal, orvosokkal 

(van Zwanenberg, 2003) és ápolókkal szorosan együttműködve történhet, és valóban egyre 

erősebb a szociális  munka elmozdulása olyan más struktúrákkal  való szervezeti  integráció 

irányába, mint az oktatás, egészségügy vagy a lakásügy. A szociális munka integrációja más 

szervezetekkel  különösen  sikeres  volt,  mivel  a  közös  munkát  hatékonynak  és  előnyösnek 

értékelték az ügyfelek és a szolgáltatások igénybevevői számára.11  Arra is van bizonyíték, 

hogy  azok  a  szociális  munkások,  akik  nem  az  önkormányzatok  szociális  osztályain 

dolgoznak,  hanem  például  háziorvosi  körzetekben  (Firth  et  al.,  2004),  illetve  különböző 

egészségügyi intézményekben, fontos szerepet tudnak és akarnak játszani multidiszciplináris 

csoportokban.  Különösen  érdekes,  hogy  az  eddig  elmondottakhoz  nagyon  hasonló  viták 

zajlottak  a  multidiszciplináris  csoportokban  folytatott  munkáról,  a  szakképzettség  nélküli 

dolgozók növekvő szerepéről és a szakma határainak kereséséről az ápolókkal kapcsolatban a 

modernizálódó Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnál (Melia, 2004). 

Az elképzelés, hogy a szociális munka és a szociális szolgáltatások szerepköre a jövőben még 

több  egészségügyi  és  oktatási  teendővel  bővüljön,  nyilvánvalóan  azokat  a  véleményeket 
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erősíti, amelyek szerint nem biztos, hogy a szociális munkát csak az önkormányzatok adott 

osztályainak keretein belül lehet végezni. Ennek pedig nyilvánvalóan komoly hatása van arra, 

hogy mit csinálnak a szociális munkások, és azt hol teszik.

A  Szociális  Ellátási  Osztályok  fontosabb,  stratégiai  szerepre  tehetnek  szert  a  helyi 

önkormányzatoknak  a  közösség  gazdasági,  szociális  és  környezeti  állapotának  javítására 

irányuló  munkája  segítésében,  részint  az  igazgatónak  az  előkészítés  és  a  megvalósítás 

minőségéért vállalt felelősségén keresztül (Quality Strategy 2000). A végeredmény az lehet, 

hogy a szociális munka a szociális gondozás útját követve egyre inkább eltávolodik a róla 

kialakult  képtől,  amely  teljesen  azonosítja  azt  a  helyi  önkormányzatok  Szociális  Ellátási 

Osztályaival. Ez nem tragédia, sőt új, és még változatosabb lehetőségeket jelent. Akárcsak az 

oktatás és az egészségügy, a szociális munka és a szociális gondoskodás is több azoknál az 

intézményeknél, amelyekben aktuálisan tevékenykedik. Amit egyszer kialakítottak, azt át is 

lehet alakítani …(Statham, 2001, p. 24).

Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hatékony közös munkát akadályozhatja az egyik szakma 

képviselőinek tudáshiánya, illetve a feltételezései a másik szakma feladatairól (Ld. O'Brien et 

al., 2003). Az a tény, hogy a gyermekeknek nyújtott szolgáltatások egyre nagyobb részét az 

oktatáshoz kapcsolják, illetve hogy a bűnelkövetőkkel kapcsolatos szociális munkát gyakran 

külön igazságügyi intézményeken belül végzik, esetleg bevonva a büntetésvégrehajtást is, arra 

utal,  hogy  fejlődésének  következő  szakaszában  a  szociális  munkát  Skóciában  különböző 

szervezeti  keretek  között  végzik  majd,  ahol  a  szociális  munkát  más  szakmáktól 

megkülönböztető sajátosságok szakmai  szempontokon kell  hogy alapuljanak,  nem pedig a 

szervezeti hovatartozáson. Hasonlóképpen a más szakmákban zajló változások tovább fogják 

erodálni a szakmák közötti határokat; jó példa erre az ápolás, amelyben fokozatosan alakul ki 

egy szélesebb értelemben vett gondozói szerep.12 Melia (Melia, 2004, p.11) arra is rámutat, 

hogy  „[h]ozzáadhatjuk  az  ápolással  kapcsolatos  elképzelésekhez  a  társadalmi  befogadás 

elősegítésének politikai célját is …”

A szakmai  szerepekről  zajló  vita  kapcsán újra  felmerül  az  a  kérdés  is,  vajon  a  szociális 

munkásokat képzésük során általános szociális munkási feladatokra kell-e felkészíteni, hogy 

képesek  legyenek  minden  lehetséges  ügyfélcsoporttal  dolgozni,  ide  értve  az  időseket  és 

gyermekkorú bűnelkövetőket is, vagy esetleg valamely terület specialistájává képezzék őket. 
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Abban  egyetértés  látszik  kialakulni,  hogy  szükség  van  egyfajta  alapozó  vagy  általános 

képzésre, de a sajátos csoportokkal való munka specializációt igényel.13

Vezetési és menedzsmentkérdések

Nincs kétség afelől, hogy a szociális munka és más szakmák közötti együttműködésnek már 

eddig  is  sok  eredménye  volt.  Ugyanakkor  hiba  lenne  figyelmen  kívül  hagyni  azokat  a 

megjegyzéseket,  amik a közös munkával  járó veszélyekre hívják fel  a figyelmet,  amelyek 

fenyegethetik  a  szociális  munka  identitását  és  hozzájárulhatnak  a  „válsághoz”,  amivel  a 

szakmának szembe kell néznie. Miközben például van Zwanenberg (van Zwanenberg, 2003) a 

szociális munka területén dolgozó tapasztalt menedzserek véleményét vizsgálta Skóciában, fel 

tudta  mérni  a  számukra  legfontosabb,  a  közös  munkához,  a  partnerséghez  és  a 

multidiszciplináris  környezetben  végzett  munkához  kapcsolódó  vezetési  és 

menedzsmentkérdéseket,  amelyekkel  a  szociális  munkások  találkozhatnak,  amikor  más 

szakmák  képviselőiből  álló  csapatokban  dolgoznak.  A  vélemények  több  nehézségre  is 

rámutattak, mint például:

• vezető  szerepet  biztosítani  a  szociális  munkának  a  vegyes  csoporton  belül  és   a 

„kormányzati különmegállapodásokon” túl (’separate governance arrangements’),

• elismerést kivívni a szociális munka számára a multidiszciplináris csapatban, 

• megőrizni a szociális munka értékeit,

• biztosítani a szakmai szolgáltatás minőségét,

• biztosítani, hogy a szociális munka által meghatározott terveket kövessék, az tehát ne 

legyen alárendelve sem az egészségügynek, sem az oktatásnak, és ellenállni a szakmai 

határok összemosásának,

• a források menedzselése a csapat különböző, egymással versengő igényei között, 

• létrehozni és fejleszteni az esetmenedzsment kultúráját, ami tükrözi a szociális munka 

központi értékeit és a felhasználók, valamint a gondozók igényeire koncentrál 

Van Zwanenberg (van Zwanenberg, 2003, p. 8.) azt is megállapította, hogy a jövő szociális 

munkával foglalkozó menedzsmentje számára a legnagyobb kihívást azok a félelmek jelentik, 

amelyet a szociális munka és az egészségügy formálódó közös struktúrájának kialakítása, 

és  ennek a szociális  szolgáltatások struktúrájára  gyakorolt  hatásai  miatt  éreznek.   Szintén 

vannak  félelmek  a  szakma  jövőjével  kapcsolatban,  különösen,  ha  a  jelenlegi,  az 

önkormányzatokon  belül  működő  szociálismunkás-struktúrák  eltűnnének  a  más 
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szervezetekkel,  például  az  egészségüggyel,  oktatással  való  integrációt  szorgalmazók 

nyomására. 

A vezetés szempontjából nézve nyilvánvalóan vannak tényezők, amik a szociális munkások 

különálló szerepének jövőjét fenyegetik. A szociális munkások szerepe és valójában az ezt a 

munkát  felvállaló  szociális  munkások  identitása  is  könnyen  veszélybe  kerülhet  a  más 

szolgálatokkal  való  integrálódás  iránti  igény  növekedésével  (van  Zwanenberg,  2003; 

Community Care, 17 June 2004). Ugyanakkor ezek az igények nem feltétlenül vezetnek oda, 

hogy a szociális munka mint szakma megszűnik létezni. Sőt ellenkezőleg, bizonyítható, hogy 

a szociális munka iránti igény nagyobb, mint valaha, tekintetbe véve a más szervezetekkel és 

szakmákkal való szorosabb együttműködésre irányuló igényeket. A szociális munka szakmai 

identitásának fontosságát a van Zwanenberg jelentésében nyilatkozó vezető menedzserek is 

érzékelik, ez érinti a toborzás és a szakma megtartó erejének fontos kérdéseit is.

A szociális munkára nyilvánvalóan nagy hatást gyakoroltak az elmúlt négy évtized szervezeti 

változásai,  ide  értve  az  elmozdulást  a  kisebb szervezeti  egységek,  osztályok  felé,  a  jóléti 

szolgáltatásokat  biztosító  vegyes  gazdaság  növekedését  és  az  egyre  intenzívebb 

együttműködést és közös munkát. Nem állítjuk azt, hogy ezen változások hatása feltétlenül 

negatív  volt,  de  mindenesetre  azt  jelentették,  hogy a  szociális  munkának  is  folyamatosan 

változnia kellett, alkalmazkodni az új munkakörülményekhez és rendelkezésekhez. 

Szervezeti változások:  összefoglalás

A fent  tárgyalt  szervezeti  változások hatását  a szociális  munkára  és a szociális  munkások 

szerepére jól illusztrálják Zwanenberg és Jordan írásai. Van Zwanenberg (van Zwanenberg, 

2003,  5.6,  p.  9.)  azt  állítja,  hogy  a  szociális  munkát  gátló  jelenlegi  tényezők  és  azon 

akadályok,  amelyek  nehezítik  annak  meghatározását,  milyen  szerepet  kellene  a  szociális 

munkásoknak  játszani  a  jövőben,  legjobban azon a felismerésen  keresztül  mutathatók  be, 

mely  sterint  „visszatérő  témák  voltak  ezen  a  területen  a  szakmailag  képzett  szociális 

munkások és szolgáltatásmenedzserek szerepe egy integrált szolgáltatásokat nyújtó világban, 

amit a több szakmát és több szervezetet magába foglaló partnerségek sora, a folyamatosan és 

állandóan  változó  tervek,  illetve  a  szolgáltatás  tervezésre  és  szolgáltatásmenedzsmentre 

vonatkozó aktuális és hirtelen megjelenő irányelvek hatása jellemez.”
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Jordan (Jordan és  Parkinson,  2001,  p.  37),  miközben hasonló témával  foglalkozik,  arra  a 

kérdésre koncentrál, hogy vajon „… a professzionális szociális munka továbbra is az utcán 

keres-e igazolást  létezésére  a  szolgáltatások felhasználóival  és a gondozókkal,  vagy egyre 

inkább  távolságtartó,  irodába  zárt,  jelentéseket  írogató,  irodai  gyakorlattá  válik,  amiből 

eltűnik a közvetlen kapcsolat az emberekkel.”

A  paradoxon  az,  hogy  mivel  az  utcai  szolgálatok  feladatellátásában  az  önkéntes  és 

magánszektor szerepe a egyre nő, az olyan feladatok nagy részét, amit „szociális munkának” 

hívunk,  most  képzettség  nélküli,  gyakorlatlan  emberek  végzik.  Ugyanakkor  Jordan  azt  is 

állítja, hogy a szociális munka és a szociális munkások ma is értékes szerepet játszhatnak, de 

ez nem történhet meg a jelenlegi szabályozások mellett, amely inkább eltávolítani igyekszik a 

szociális munkásokat a közvetlen emberi kapcsolatoktól. Tehát ismét nem a professzionális 

szociális munka fontosságával van probléma, hanem a szabályozással, aminek keretein belül 

tevékenykednie kell. 

A szociális munkás szerepe tágabb összefüggésben: összefoglalás

Nem lehet kétséges, hogy azok a társadalmi változások, amelyekhez a szociális munkának 

folyamatosan alkalmazkodnia kellett – átalakuló demográfiai struktúra, növekvő szegénység, 

kirekesztődés,  hátrányos  helyzet  és  a  szociális  problémák  globalizálódása  –  továbbra  is 

fennállnak,  és  továbbra  is  hatással  lesznek  a  szociális  munkára.  Ugyanakkor  a  szociális 

munkának számos konkurens és alkalmasint egymással ütköző ideológiára is reagálnia kell. 

Az elkövetkező időszak egyik  fontos megoldandó kérdése a szolgáltatás  felhasználói  és a 

szociális  munkások  közötti  kapcsolat  jellegének  megváltoztatása,  a  valódi  részvétel 

biztosítása.

Figyelembe véve a jelenlegi szervezeti és strukturális szabályozásokat, és azt, hogy a témával 

foglalkozók  közül  többen  is  úgy látják,  hogy ezek gátolják  a  valóban hatékony szociális 

munkát, megállapíthatjuk, hogy a szociális munka fejlődésének alapvető kérdése azoknak a 

struktúráknak az átgondolása, amelyek között a szociális munkásoknak ma dolgozniuk kell. 

Mindazon vezetéssel  és menedzsmenttel  kapcsolatos  problémák ellenére,  amiket  korábban 

leírtunk, a szociális munkát lehet sikeresen végezni többféle környezetben az önkormányzati 

struktúrán kívül is, erre ma is vannak példák.
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Megelőzés

Kilbrandon-jelentés

A Kilbrandon-jelentés egyik alapvető megállapítása volt a megelőzés, és különösen annak a 

megelőző  munkának  a  kiemelkedő  fontossága,  aminek  segítségével  azonostíhatjuk  a 

gyermekeket és a családokat veszélyeztető tényezőket.  Kilbrandon szerint „… lére kellene 

hozni  egy helyi  hatóságot  minden régióban,  amelynek  speciális  feladata  a  prevenció  és a 

fiatalkori bűnözés visszaszorítása lenne” (Kilbrandon, 1964. Part 1, 252. 6).

A megelőzés szerepének hangsúlyozása láthatóan mindig is olyan fontos alapelv volt,  ami 

meghatározta a szociális munka fejlődési irányát Skóciában, ez a Kilbrandon-jelentésből is 

kiderül. A hangsúlyt a közösségi szociális munkára helyező Barclay-jelentés is a preventív 

megközelítés mellett érvel, aminek segítségével véleménye szerint kivédhetők azok tényezők, 

amik  veszélyeztetik  az  egyéneket,  családokat  és  közösségeket.  Ugyanakkor  a  gyakran 

hangoztatott  aggály  mellett,  miszerint  sikertelen  a  preventív  munka  kidolgozására  és 

támogatására  irányuló  tevékenység,  a  szociális  munka  identitásválsága  is  elválaszthatatlan 

attól a ténytől, hogy a szociális munka a helyi önkormányzati keretek között már nem képes 

hatékonyan végezni a megelőző munkát (Jordan és Parkinson, 2001; Jones et al., 2004).   

Konstruktív szociális munka

A szociális munka története során, és így természetesen ebben a jelentésben is rendszeresen 

visszatérő témák a szociális munka alapvető értékeinek kérdése, az emberekkel való munka, a 

face-to-face munka, a közösségekkel való együttműködés és a közösségi munka, a megelőzés, 

illetve a szolgáltatás igénybevevői és a szociális munkások közötti kapcsolat. Mint ahogy az 

ideológiák és filozófiák is változtak, amelyek keretében ezek a kérdések felmerültek, úgy a 

szociális  munka  és  annak  szerepe  esetében  még  inkább  szükség  van  a  kérdések 

újragondolására.  

A  szociális  munka  Ausztráliában,  Új-Zélandon  és  az  Egyesült  Álamokban  végbement 

fejlődésének nyomon követése során Jordan (Jordan és Parkinson, 2001) röviden bemutatja a 

konstruktív szociális munka fogalmát, amit elsőként Parton és O’Byrne (Parton és O'Byrne, 

2000) dolgozott ki. A konstruktív szociális munka fogalmának megalkotása részben kísérlet 

43



arra, hogy összegyűjtsék a különféle problémákat, amelyekből összeáll az, amit a szociális 

munka válságának nevezünk, és amelyek közül többet ebben a tanulmányban is tárgyaltunk. 

A  konstruktív  szociális  munka  különösen  nagy  hangsúlyt  helyez  a  szolgáltatás 

felhasználóinak segítésére a változás  folyamatában,  a közösségi  összefüggések figyelembe 

vételének fontosságára a segítő munka során, a megelőző munka támogatására, és arra, hogy a 

szociális munkás és az ügyfél partnerként dolgozzon együtt, miközben az utóbbi helyzetére 

keresnek  megoldást.  A  konstruktív  megoldásokat  a  szociális  munkással  folytatott 

beszélgetések, illetve további közös erőfeszítések segítségével lehet megtalálni, amely során 

megbeszélik, milyen a pénzügyi és emberi erőforrásokra van szükséges, hogy az eredmény 

komoly változást jelentsen az ügyfél életében.

Jordan és mások is a fent leírt módon a szociális munka olyan koncepciója mellett érvelnek, 

amelyben kiemelt hely jut a szolgáltatás igénybevevőjével folytatott párbeszédnek, és amely 

hangsúlyozza  az  egyéni,  családi  és  közösségi  problémáknak  a  szolgáltatást  igénybe  vevő 

szemszögéből  történő  megfogalmazásának  fontosságát.  Ez  a  megközelítés  nem  annyira 

„személyközpontú”  abban  az  értelemben,  hogy a  szociális  munkás  hozza  a  döntéseket,  s 

szakmai  ítéletének  meghozatala  során a  szolgáltatás  felhasználóját  helyezi  a  középpontba. 

Sokkal inkább arról van szó, hogy a folyamat kezdetén azt tisztázzák, hogy a szolgáltatás 

igénybe vevője hogyan látja a helyzetet,  és a megoldás vagy a „párbeszéd a változásért”, 

ahogy Jordan nevezi, a beszélgetés során alakul ki. Ehhez persze szükség van olyan szociális 

munkásokra, akik megfelelő felkészültséggel rendelkeznek a tanácsadás és a terápiás munka 

területén,  valamint  olyan  szervezeti  struktúrára,  amely  megadja  a  szociális  munkásnak  a 

szabadságot, hogy kreatívan, az ügyfélt partnerként kezelve találjon megoldásokat. A kreatív 

szociális  munka  ezen  kívül  a  társadalmi  befogadás  és  a  polgárság  fogalmára  is  épít,  és 

megoldást  keres  a  „jóléti”  fogalmától  elválaszthatatlan  stigma  problémájára  is.  Helyette 

inkább  az  „… egyenlő  értékek,  lehetőség,  felhatalmazás  és  esély”  fogalmakat  használják 

(Jordan és Parkinson, 2001, p.217).

Különösen  érdekes  a  szociális  munkának  és  a  szociális  munkások  által  betöltendő 

szerepeknek ilyen felfogásában az, hogy egyszerre találhatók meg benne a szociálpedagógia 

és a „részvételi megközelítés” egyes elemei, ahogy azt Leadbetter (Leadbetter, 2004) is vallja.

Általános következtetések
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Jelentésünk  végén  igyekszünk  összegyűjteni  az  általunk  felhasznált  anyagokban  található 

néhány fontos megállapítást.

Válság

Akár van válság, akár nincs, biztos, hogy a szociális munkának mint szakmának számos olyan 

komoly problémával kell szembenéznie, ami nem pusztán a létszámhiánynak vagy a források 

rossz  elosztásának  a  következménye.  Arról  van  szó  inkább,  hogy  a  „válság”  a  szakmai 

identitás elvesztésével  függ össze,  ami kihat  a toborzásra,  a szakma megtartó erejére és a 

szakmai szolgáltatásokra.

Szociális munka

Nem lehet kétséges, hogy a szociális munkára és a szociális munkásokra nagy szükség van, 

hogy  segítséget  nyújtsanak  azoknak,  akik  nehéz  körülmények  közé  kerültek,  nagyrészt  a 

szegénység,  a  hátrányos  helyzet  és  a  társadalmi  kirekesztődés  következményeként.  A 

szociális  munka  nélkül  a  lakosság  jelentős  hányadát  szinte  semmi  nem védené  az  egyre 

növekvő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek negatív hatásaitól, amik várhatóan a 21. 

században is sok ember, család és közösség életét befolyásolják majd. 

A szociális munka identitása

A szociális munkának sürgősen tisztáznia kell saját identitását, hogy világos szerepeket tudjon 

meghatározni a szociális munkások számára. Ami megkülönbözteti a szociális munkát más 

szakmáktól, legalábbis ami a legfontosabb értékeket illeti,  az az, hogy a szociális munkára 

sokkal inkább a személyközpontú megközelítés jellemző, illetve az, hogy minden embert az ő 

saját élettapasztalatainak összefüggései közé helyezve vizsgál. Amint azt korábban láthattuk, 

az, hogy mit is értünk pontosan személyközpontú megközelítésen, az idők folyamán sokat 

változott,  egészen  odáig,  ahol  már  nem  elég  az  egyént  általában  a  saját  élethelyzetében 

vizsgálni, hanem az ügyfél vagy a szolgáltatás igénybe vevője a folyamat aktív részesévé kell, 

hogy váljon. A szociális  munka identitását  és a szociális  munkás által  betöltött  szerepet  a 

szociális munkás és a felhasználó/ügyfél közötti kapcsolat változó jellegének szemszögéből 

kell vizsgálnunk.
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A szociális munka szakmai identitása

A  szociális  munka  szakmai  identitása  jelenleg  elválaszthatatlan  a  rá  jellemző  sajátos 

szervezeti  struktúráktól.  Jobb  lenne  ugyanakkor,  ha  ez  az  identitás  inkább  az  alapvető 

értékeire  és  alapelveire  alapozódna,  így  jobban  megkülönböztethető  lenne  a  szociális 

munkások tevékenysége a más szervezetekben dolgozók munkájától,  és nagyobb védelmet 

biztosítana a szakmai határok fenyegető összemosódása ellen, ami a más szakmákban zajló 

változások  következménye.  Ezen  kívül  a  szociális  munka  vonzereje  és  megtartó  ereje  is 

elválaszthatatlanul összekapcsolódik a szakmai identitás kérdésével.

Szervezeti összefüggések

A tények azt mutatják, hogy a szociális munkával foglalkozó osztályoknak nem szükségszerű 

kell egységes struktúrába szerveződve működniük. A korlátozott számban rendelkezésre álló 

kutatási  eredményekből  látható,  hogy  a  szociális  munkások  képesek  jól  és  hatékonyan 

dolgozni többféle multidiszciplináris környezetben és különböző szervezeti keretek között is. 

Megismételve korábbi kijelentésünket, elmondhatjuk, hogy a professzionális szociális munka 

identitását és a szociális munkások által betöltött szerepeket inkább a legfontosabb szakmai 

értékeknek  és  tevékenységeknek  kellene  meghatározniuk,  mint  a  szervezetben  elfoglalt 

pozíciónak. Ez esetben talán kevésbé fontos az, hogy a szociális munkát alternatív struktúrák 

és új szabályozás mellett – például az oktatás, az egészségügy vagy az igazságszolgáltatás 

keretei között – végzik. Sokkal lényegesebb, hogy a szociális munka alakítson ki egyértelmű 

és mindenki által elfogadott álláspontot azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az a szerep, amivel 

megfelelhet a 21. század kihívásainak.

Vissza a jövőbe

A szociális munka továbbra is válságokkal és identitásproblémákkal fog küzdeni, amennyiben 

a szociális munkások nem képesek egy a szociális munkát alapvetően meghatározó értékekre 

és alapelvekre épülő szerepet játszani, ám lehet, hogy ezeket az értékeket és elveket át kell 

gondolni  a  jelenlegi  helyzet  fényében.  A  szociális  munka  egyre  inkább  eltávolodott  az 

emberekkel,  családokkal  és  közösségekkel  való  közvetlen  foglalkozástól  és  a  megelőző 

szereptől.  Ezért  a  szociális  munkások,  különösen  az  önkormányzatok  szociális  osztályain 

dolgozók a „szakmai rosszhiszeműség” helyzetébe kerültek. Ez azt jelenti, hogy olyan szerep 
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eljátszását várhatják el tőlük, ami ütközik a szakmai értékeikkel, alapelveikkel, és valójában 

azokkal az okokkal is, amik miatt elsősorban választották a szociális munkát hivatásuknak. A 

közvetlen kapcsolat az emberekkel és a megelőző munka az utóbbi években egyre kevésbé 

jellemzi  a  szociális  munkát,  s  talán  hogy nem ártana  újra  elővenni  a  megelőző  munkára 

vonatkozó alapelveket és Kilbrandon filozófiáját. Úgy tűnik, hogy a szociális munkások nem 

annyira  a  szociális  munkából  mint  szakmából  ábrándultak  ki,  mint  inkább  a  helyi 

önkormányzat keretein belül folyó szociális munkából.  

A gyermek és a fürdővíz

Ebben  a  rövid  összefoglalóban  áttekintettük  a  szociális  munkával  kapcsolatos  más 

országokban kialakult alternatív nézeteket, és az Egyesült Királyság számára lehetséges, más 

országok  tapasztalatain  alapuló  alternatívákat.  Bár  úgy  tűnik,  valóban  válságban  van  a 

szociális munka, arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a szociális munka problémáinak 

megoldásához  szükséges  változtatások  mértékére  is  oda  kell  figyelnünk.  Különösen  a 

szociális  munka  más  országokban  népszerű  modelljei  esetében  könnyen  lehet,  hogy ezek 

átültetése az Egyesült Királyság viszonyai közé nem lenne egyszerű feladat. Figyelmeztettünk 

a  „jogi  és  társadalmi  transzplantációnak”  nevezett  (Asquith,  2003)  eljárás  veszélyeire,  és 

ebben a tekintetben a szociális munka sem kivétel. Lehetséges, hogy a más országokban zajló 

folyamatok a Skóciában majdan lezajló folyamatokról adnak információkat, de vigyáznunk 

kell, hogy a fürdővízzel együtt ne öntsük ki a gyereket is. Így járnánk, ha  semmibe vennénk a 

szociális  munka  pozitív  aspektusait  a  Kilbrandon  és  a  Fehér  Könyv  óta  eltelt  időben  – 

függetlenül attól, hogy válságban van-e a szociális munka vagy sem. Mindenképpen megvan 

az  igény  a  változásokra,  de  a  változások  sebességét  az  eddigi  eredményeket  elismerve 

kordában kell tartani. 

A szociális munka nyelvezete

A szociális munka nyelve zavarba ejtő, és ennek nem kis szerepe van abban, hogy az emberek 

számára  nem  világos,  mit  is  csinálnak  a  szociális  munkások.  Az  átláthatóság  hiánya  a 

szociális  munka,  a  szociális  gondoskodás,  a  szociális  szolgáltatások,  a  szociális  munkás 

tevékenységeinek területén tükrözi a szociális munka kritikus helyzetét, és egyben hozzájárul 

annak fenntartásához. 
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Mégis fontos?

Nem  foglaltunk  állást  a  szociális  munka  jövőjével  kapcsolatban,  mindössze  néhány 

megfontolásra  érdemes  anyagot  mutattunk  be.  Ugyanakkor  nyilvánvalóan  jogos  az 

aggodalom, hogy a szociális munka jelenlegi állapotában nem képes arra, hogy kielégítse a 

közösségek által a 21. században támasztott igényeket. További veszély, hogy nemcsak maga 

a szociális munka nem ad megfelelő válaszokat a 21. század kihívásaira, de cserbenhagyja 

azokat is, akiknek leginkább szüksége lenne a támogatásra, mivel adós marad a szerepének 

világos  meghatározásával.  Bár  lehet  vitatkozni  Jordan (Jordan és  Parkinson,  2001,  p.220) 

következő szavaival, mi osztjuk a véleményét:

„A  szociális  munkának  meg  kell  maradnia  emberi  és  kreatív  tevékenységnek,  amely 

felhasználja az emberi képzeletet, empátiát és elkötelezettséget ugyanúgy, mint az érveket és 

bizonyítékokat, s figyelembe veszi az emberi érzéseket és sebezhetőséget csakúgy, mint az 

emberek  jogait  és  kötelességeit.  A  gyors  változások  és  a  bizonytalanság  kultúrájában  a 

szociális munkának akkor lenne oka szégyenkezni, ha a merevséget, ellenállást és stagnálást, 

esetleg a megbélyegzést, a hibáztatás és kirekesztést képviselné.”
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