
ASzociális Szakmai Szövetség 1994-ben jött létre

négy, a szociálpolitika kialakításában, oktatásában

és gyakorlatában részt vevô szakembereket tömörítô

szervezet egyesülésébôl. Az alapítók a Hilscher Rezsô

Szociálpolitikai Egyesület, a Magyar Családsegítôk Or-

szágos Egyesülete, a Magyarországi Szociális Munkást

és Szociális Asszisztenst Képzô Iskolák és Oktatók

Egyesülete, valamint a Szociális Munkások Magyaror-

szági Egyesülete. Az ernyô-szervezet a PHARE Szoci-

álpolitikai Fejlesztési Program támogatásával jött lét-

re a civil társadalom hangjának erôsítése érdekében. 

A Szociális Szakmai Szövetség vezetô testülete az

elnökség. Elnöke Ferge Zsuzsa akadémikus, egyete-

mi tanár, ügyvivôje Szabó János, a Magyar Családse-

gítôk és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesü-

lete alelnöke, titkára Kiss Róbert, munkatársa, Polyák

Zsuzsa. Az elnökség tagjai a tagszervezetek által de-

legált két-két fô.

A szövetség célja, hogy

• a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlôség érté-

keinek terjesztésével hozzájáruljon a civil társadalom

fejlôdéséhez,

• kiadványaival segítse a szociálpolitikai ismeretek

és a különbözô társadalmi csoportok szociális helyze-

térôl szóló információk terjesztését,

• hozzájáruljon ahhoz, hogy erôsödjön a civil társa-

dalom befolyása a szociális kérdések kezelésében, 

• szakmai háttéranyagokkal, állásfoglalásokkal se-

gítse a szociálpolitikai döntések megalapozását, lehe-

tôség szerint együttmûködve az illetékes állami, illet-

ve helyi önkormányzati szervekkel; 

• biztosítsa a szociálpolitikai döntések, intézmé-

nyek folyamatos szakmai és civil kontrollját,

• segítse a szociális szakma önszervezôdését, a kü-

lönbözô tudományos, oktatási és gyakorlati szociális

munkát folytató mûhelyek együttmûködését, és ez-

zel hozzájáruljon a szakma súlyának, presztízsének

növeléséhez,

• védje a szociális szakma érdekeit a terepen dol-

gozók munka- és életkörülményeinek figyelemmel

kísérésével; a képzési és mûködési standardok kidol-

gozásával, monitorozásával, korszerûsítésével; az eti-

kai kódex kidolgozásával és érvényesítésével; a szak-

mai kamara létrejöttének elôkészítésével.

A szövetség szakmai és szervezô munkájának el-

ismerése, hogy alapítása óta több szervezet csatlako-

zott hozzá: a Regionális Forrásközpontok Országos

Egyesülete, a Nonprofit Humán Szolgáltatók Orszá-

gos Egyesülete és a Hajléktalan Szolgálatok Tagjai-

nak Országos Egyesülete.

A szövetség céljait elsôsorban kiadványaival, kü-

lönbözô képzési programokkal, konferenciák szerve-

zésével és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése ré-

vén kívánja elérni:

A különbözô társadalmi csoportok helyzetét bemu-

tató „Gyorsjelentés” sorozatban eddig három kötet

jelent meg (a szegénységrôl, a fogyatékos emberek

helyzetérôl, és a díjhátralék(osok)ról), és elôkészület-

ben van a gyermekekrôl szóló összeállítás. A „Háló”,

a Szövetség havonta megjelenô hírlevele a szélesebb

szakmai közvélemény számára nyújt rendszeres tájé-

koztatást a legfontosabb kérdésekrôl,

jogszabályokról, és teret ad vitáknak is. A szakmai

munkát kézikönyvek kiadásával segíti, ebbôl eddig

megjelent a „Kézikönyv szociális munkásoknak I-II”,

amelynek második kiadása elôkészületben van. 

A szövetség 1998 óta (a régióban elsôként) tagja a

Nemzetközi Szociális Jóléti Tanácsnak (International

Council on Social Welfare – ICSW), amelynek a világ

70 országában vannak a szociális ellátások javítását, a

társadalmi fejlôdés elôsegítését és a társadalmi igaz-

ságosság védelmét vállaló civil tagszervezetei. Létre-

hoztuk az ICSW Magyar Nemzeti Bizottságát, mely

elsô feladatként elkészítette a magyar civil jelentést

a koppenhágai kötelezettségvállalások teljesítésérôl.

A Szövetség jelenleg építi ki kapcsolatait a régió

szakembereivel és civil szervezeteivel. A szövetség

2000-ben részt vett az úgynevezett SAPRI vizsgálat-

ban és elkészítette a civil oldal jelentését az államház-

tartási reform hatásairól. (a SAPRI a Világbank ma-

gyarországi kölcsöneinek értékelése egy háromoldalú

együttmûködés keretében, melyben a magyar kor-

mány, a világbank, és a civil szféra vesz részt). 

A hazai és külföldi szakemberek, a szakma civil és

hivatásos szereplôi számára rendszeres vitafórumokat

teremtenek a szövetség minden évben megrendezett

konferenciái. 1999-ben a szegénységrôl rendeztünk

nemzetközi tudományos konferenciát a bristoli egye-

tem Centre for International Poverty Research és az

ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete

együttmûködésével. 1999 ôszétôl havi rendszeresség-

gel mûködik a szociálpolitika aktuális kérdéseit meg-

beszélô Szociálpolitikai Klub (SzocKafé). 

A szövetség bizonyos közvetlen szolgáltatásokat is

nyújt. Többek között felvételi elôkészítô tanfolya-

mot rendez a szociológia, szociálpolitika és szociális

munka szakokra jelentkezô roma diákoknak; 1998-

tól elindította a tereptanár-képzést; szükség esetén

jogi és egyéb tanácsokkal a tagszervezetek, illetve

tagjaik rendelkezésére áll.
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