Tisztelt Sajtó!

Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben megünnepeljük a Szociális
Munka Napját. Idén november 7-én (kedden) találkozunk Budapesten a József
Attila Művelődési Központban (1131 Budapest, József Attila tér 4.).
Minden alkalommal a szakma néhány kiemelt és aktuális kérdését vitatjuk meg,
helyet adva a változások számba vételének, az elért eredmények bemutatásának,
illetve a felmerülő problémák megvitatásának, közös megoldások keresésének.
A találkozások alkalmat adnak a tapasztalatcserére, egymás jobb megismerésére,
a szakmai életbe való bekapcsolódásra.
Az elmúlt években a dolgozói szegénységről beszélgettünk, valamint
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok összevonásából adódó kérdésekre
kerestük a válaszokat. Ebben az évben az etikai dilemmák kerülnek előtérbe,
különös tekintettel, az idősekkel kapcsolatos szakmai tevékenységekre. Szó lesz
azokról a tényezőkről is, amik fontos szerepet játszanak a dilemmák
kialakulásában – mint például a szakemberek leterheltsége és fluktuációja –
valamint kiemelt témánk lesz a problémák megelőzésében fontos szerepet játszó
lelki egészség megőrzés (szupervízió).
A várható élettartam növekedése, a társadalom korstruktúrájának átalakulása,
a családi gondozókapacitás túlterhelődése különös hangsúllyal veti fel
a jelenlegi ellátórendszer fenntarthatóságának, az intézményi keretek
adekvátságának, valamint a felelősségi körök megosztásának kérdéseit.
Az idősödés kérdésköre egyszerre hozza magával a szükséglet-kielégítés új
módjait, valamint tárja fel a formális és informális ellátórendszer
egyenlőtlenségeit, hiányosságait, dilemmák sorát jelenítve meg a szakmai
munka során:
 Miként lehetséges egy fenntartható és egyben szolidaritásra, európai
értékekre, esélyegyenlőségre épülő időspolitika megvalósítása?
 Biztosítható-e és ha igen milyen módon az állami, önkormányzati,
egyházi és civil szervezetek
által nyújtott szolgáltatások
hozzáférhetőségének, valamint minőségének egyenlősége?
 Hogyan épüljön egymásra az idősek egészségügyi és szociális ellátása,
illetve miként biztosítható a területen dolgozók anyagi és erkölcsi
megbecsülése?

 Hogyan oldható fel a formális és az informális idősgondozás jelenlegi
elszigeteltsége?
A bevezető előadásokat követően az egyes szekciókban a szociális szakma
egyéb területein felmerülő etikai dilemmák is megvitatásra kerülnek:
 Hol és hogyan lehet helye az intim együttlétnek a bentlakásos
intézményekben?
 Milyen módon lehetséges megfelelni egyszerre
kötelezettségeknek, a kliensek várakozásainak és
követelményeknek?
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 Mennyiben segíti, vagy éppen akadályozza a jelenlegi pályázati rendszer a
roma integráció célját?
Ahogy korábban, idén is megválasztásra kerül az Év szociális szakembere,
elkötelezett és kitartó munkájának eredményeképp. Javaslataitokat 2017.
október 20-ig várjuk: https://goo.gl/forms/rNZDmjggFVMuTWzw1
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Kérdés esetén írjatok nekünk a szocmunkanapinfo@gmail.com e-mail címre!

Az esemény szervezői
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete
Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete
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