
Speciális szövőszék: a SOWOSEC ...

avagy főszerkesztői gondolatok
egy tematikus szám elé

Egy elég különös és ritka vállalkozás kézzelfogható eredményét tartja kezében az
olvasó. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának a maga nemében úttörő kísér-
lete volt, amikor kilenc ország szakmai összefogásának eredményeképpen 2010-ben
meghirdette a „Szociális munka - szociális gazdaság”, azóta az angol megnevezés
mozaikszavával sokkal inkább azonosított joint degree -rendszerű képzését. A mind
rendszerében, mind pedig tartalmában szokatlan próbálkozás egyre népszerűbb,
úgy tűnik, hogy a szociális szféra szakemberei „ráéreztek” a benne rejlő sokszínű és
sokrétű témák és tapasztalatok, különböző országokból származó előadók nemzet-
közi szövevényének értékeire. Ez a kiadványban is megtestesül, hiszen öt külön-
böző országból vannak a szerzők, akik a téma avatott ismerői és különböző módon
és más-más szerepből bár, de szerepet visznek a SOWOSEC projektben. Ezen a
különös szövőszéken készült anyagból nyújtanánk át egy „véget” a folyóiratunk te-
matikus számában, ezúton kérve elnézést a suta és rossz szóviccért ...

A szerzők a konferencia névadó szellemének megfelelően mindkét irányból, a szo-
ciális munka és a szociális gazdaság felől is közelítenek, s találhatók a két terület
integrációját bemutató „együttes” írások is. Akár szimbolikusan is értelmezhető, de
nagyon is valóságos, hogy Andor Lászlónak a foglalkoztatásért, a szociális ügy-
ekért és a társadalmi összetartozásért felelős Európai Uniós biztosnak a szociális
vállalkozásoknak az Európai Unióban való megjelenéséről, megvalósulásáról szóló
előadásának írásos változatával kezdjük a sort. A franciaországi szociális gazdasá-
gokról két nézőpontból is kapunk képet, Yves Coutand az Institut Régional du
Travail Social munkatársa Poitiers-ből a franciaországi szociális és szolidarisztikus
gazdaságok példájáról ír, ugyanakkor a kötet végén egy másik tanulmány Pri-
muszné Sára Réka tollából a francia szociális gazdaságnak a magyar szociális
gazdasággal való rövid összehasonlítására vállalkozik.A szociális gazdaság és szo-
ciális munka Európában megvalósuló együttműködése a témája Christine Gru-
ber a FH-Campus Wien (Ausztria) professzora munkájának. Egyértelműen a szo-
ciális munka flő közelít Báthori-Tárczy Zita, aki az Ungvári Nemzeti Egyetem
(Ukrajna) Szociális Munka tanszékének oktatója, az önkéntesség, a társadalmi fele-
lősség témakörét mutatja be egy nemzetközi vállalkozás, a TOUCH Projekt tapasz-
talatain keresztül. Már a címében is jelzi a két terület szervesülését Patyán László
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írása aki nem csak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar oktatójaként, hanem a
SOWOSEC képzés egyik „atyjaként”, sőt egy országos szociális szakmai szervezet
elnökeként is autentikusan szól a szociális munkások szerepéről a szociális gazda-
ság szervezeteiben. A gazdasági szemlélet felöl közelít Kelen András az Általános
Vállalkozási Főiskola oktatója, aki a szociális gazdaság mai vidéki magyarországi
újdonságairól ír tanulmányában. Példákról és kísérletekről számol be Mészáros
Zsuzsa a Közösségfejlesztők Egyesületének munkatársa, a közösségi gazdaságfej-
lesztésnek a gyakorlatban történő megvalósulásával kapcsolatban. Egy nagyon is a
vonatkozó „piac”, sőt a „versenyszféra” prominens képviselőjének a START Rehabi-
litációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit KFT vezetőjének Ba-
logh Zoltánnak a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása terén szerzett
tapasztalatait és gondolatait osztja meg a menedzsment és működési stratégiák kér-
déskörében. A bemutatások sorát a kötet egyetlen alkotói közösségének munkájával
zárjuk, Keketiová, Mačkinová, Mareková, Vaverčáková anyaga a személyes
szolgáltatásoknak a szlovák szociális intézményekben történő megvalósulásáról szól.

Két, első hallásra látszólag nagyon távol eső terület, nagyon is valóságos közös
együttműködésének sokszínű, nemzetközi tapasztalatainak megosztását tartalmazó
kötetet sikerült összeállítanunk, remélem még sok hasonló fogja követni. Jó olvasást
kíván:
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