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I. BEVEZETÉS

A könyv célja átfogó ismereteket nyújtani a szociális és szociálpedagógiai munka
tradicionális, modern és posztmodern elméleteiről a szociális tanulmányokat
folytató BA- és MA-szakos hallgatók számára. Noha a könyv elsősorban a felsőfokú szociális képzésekben részt vevő nagyszámú egyetemi hallgató részére íródott,
remélhetőleg a terepen dolgozó szociális szakemberek is hasznát veszik ennek a
szociális munka teoretikus oldalát bemutató, a mindennapi segítés gyakorlatának
elméleti alapjait részletező írásnak.
A szociális segítés tudományát meghatározó elméletek bemutatása és funkcionális lehatárolása cseppet sem egyszerű feladat, amelyet ráadásul több tényező is megnehezít. Az egyik ilyen, hogy a szociális munka meglehetősen későn alakult ki az
olyan nagy múltú és gazdag elméleti alapokkal rendelkező társtudományokhoz képest, mint a pszichológia, a szociológia vagy a közgazdaságtan. Egy másik nehezítő
körülmény, hogy a szociális segítés elméletei napjainkig tartó folyamatos fejlődésen
esnek át, amelynek követése szintén komoly energiát követel a témával foglalkozó
kutatótól. A harmadik nehézség a szociális munka és a szociálpedagógia elméleteinek esetenként megfigyelhető, kissé kényszeredett és erőltetett különválasztása. Ez
a funkcionális tagolás a hazai és a nemzetközi szakirodalmakban is tetten érhető.
A szociális segítés tudományterületét domináló két nagy irányzat: a modern angolszász (Payne, 2014) és német nyelvű elméletalkotás (Lambers, 2015) szerencsére már
szakít ezzel a gyakorlattal, s a szociális munka és a szociálpedagógia tudományát
egyaránt beemeli a szociális segítés elméleti alapjainak vizsgálatába (Sárkány, 2011).
Jelen írás is ezt a gyakorlatot követi, nem választja el szervesen egymástól a szociálismunka- és a szociálpedagógiai eredetű elméleteket. A szociális munka elnevezést
(az ISFW definíciójának megfelelően) általános érvényűnek tekintjük és alkalmazzuk a szociális segítés más társterületei által lehatárolt tevékenységi körök (például
a gyermek- és ifjúságvédelemben domináns szociálpedagógia) megnevezésénél is.
A könyv deklarált célja, hogy a nemzetközi tudományos életben megjelent nagy
hatású klasszikus és kortárs szakirodalmak tudásanyagát szintetizálva adja át a
hazai szakmai közönségnek. Az utóbbi 10-15 évben ugyanis olyan fejlődésen ment
keresztül a nemzetközi szakmai környezet, olyan új tudásanyagokkal, elméletekkel, modellekkel gazdagodott a szociális segítés elmélete és gyakorlata, hogy indokolttá vált egy összefoglaló írás megjelentetése ezekről az alapvető fontosságú,
a szakmát és szakmaiságot egyaránt befolyásoló forrásokról. A könyv elsősorban
a szociális segítés angolszász és német nyelvű kortárs irodalmait dolgozza fel, ame-

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 7

2018. 04. 09. 12:24:59

8 | I. Bevezetés
lyek mellett természetesen helyet kapnak a témához kapcsolódó hazai írások is,
valamint a szociális munka alapvetéseit meghatározó korábbi alapművek feldolgozása.
A könyv első fejezete az elméletek alkalmazásának fontosságáról és lehetőségeiről
szól, s itt kitérünk a szociális segítés elméleteinek kategorizálására irányuló korábbi
nemzetközi és hazai kísérletekre. Ezt követően három csoportban összesen 12 különböző szociálismunka- és szociálpedagógiai elmélet kerül bemutatásra. A klasszikus
elméletekkel foglalkozó fejezetben a pszichodinamikai modellt, a szociálpedagógiai
tanácsadást, valamint a krízisközpontú, a feladatközpontú és a kognitív behaviorista
szociális munka elméleti alapjait mutatjuk be. A szociális segítés modern elméleteit
részletező fejezet a szociálisfejlesztés-alapú szociális munkával, az erőforrás-bázisú és
a narratív megközelítésű modellekkel, az empowermenttel és az életvilág-központú
szociális munkával foglalkozik részletesen. A poszmodern elméleteket prezentáló fejezet a szociális segítés kritikai és radikális irányvonala mellett a feminista és az elnyomásellenes szociális munkát ábrázolja.
A tucatnyi elmélet mindegyikét egységes logikai szerkezetben tárjuk az olvasó
elé. A rövid bevezetést követően elsőként az elmélet kialakulásával, történeti fejlődésével foglalkozunk. Ezt követi az adott modell tudományelméleti hátterének ábrázolása, az adott irányzathoz kapcsolódó szociológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai, közgazdaságtani, valamint a szociális munka és a szociálpedagógia
területéről származó teoretikus alapok bemutatásával. Az elméleti környezet ábrázolását követően az egyes irányzatoknak a szociális munka gyakorlatában való megjelenésével foglalkozunk. Az elméletek bemutatása végén egy-egy rövid esetleírás
található, melynek segítségével érthetővé válik az egyes teóriák gyakorlati környezetben, „terepkörülmények között” való megjelenése és működése. Meglátásunk
szerint egy ennyire gyakorlatorientált tudományterület esetén, mint a szociális
munka és a szociálpedagógia, különösen fontos az elmélet és a gyakorlat közötti
kapcsolódások és komplikált viszonyok feltárása, az egyes elméletek gyakorlati körülmények közötti alkalmazhatóságának megvilágítása.
A könyv végén egy szakmai fogalomgyűjteménnyel talákozhat az olvasó, amely
elősegíti az egyes alfejezetekben szereplő, de részletesebben ki nem fejtett fogalmak és definíciók megértését, illetve az egyes fogalmak gyors és célirányos megtalálását.
Végül fontos megjegyeznünk, hogy a könyv konzekvensen használja a segítő és
a kliens kifejezéseket. Előbbi alatt mindazokat a szociális szakembereket, szociálpedagógusokat, szociális munkásokat, szociális segítőket, szociálpolitikusokat és
szociális adminisztrátorokat értjük, akik a segítő kapcsolatban segítőként részt
vesznek. A kliens kifejezés használata meglehetősen vitatott a hazai szakmai közéletben. Míg a 90-es években természetes és magától értetődő volt az elnevezés
alkalmazása, a kétezres évekre már pejoratív tartalom kapcsolódott a fogalomhoz.
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Meglátásunk szerint azonban a szociális szolgáltatások igénybevevőire még nem
talált a magyar nyelv ennél jobb, kifejezőbb elnevezést, s a külföldi tudományos
szakirodalom is módszeresen a kliens elnevezést alkalmazza (l. Zastrow, 2009;
Böhnisch–Schröer, 2012; Galuske, 2013; Payne, 2014; Lambers, 2015; stb.), ezért
megengedtük magunknak a terminus további, minden feltételtől és előítélettől
mentes alkalmazását jelen írás során.
Nem várjuk el a befogadótól a szakkönyvek nagy része esetén ajánlott „hagyományos”, elejétől a végéig tartó lineáris olvasási stratégiát. Az egyes fejezetek külön-külön is megállják a helyüket, a célnak megfelelően olvashatók és felhasználhatók. A könyv vállalt célja ugyanakkor az egyes elméletek és áramlatok fejlődési
irányának időrendi bemutatása, a hagyományos megközelítésektől kiindulva egészen a radikális és kritikai szemléletű teóriákig.
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II. A SZOCIÁLIS MUNKA
ÉS A SZOCIÁLPEDAGÓGIA ELMÉLETI
MEGKÖZELÍTÉSEI

II.1. AZ ELMÉLETI ALAPOK FONTOSSÁGÁRÓL A SZOCIÁLIS SEGÍTÉS
GYAKORLATÁBAN

Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata
Joggal merülhet fel a kérdés az olvasóban, hogy ennyire gyakorlatorientált diszciplínák esetén, mint a szociálpedagógia és a szociális munka, miért van szükség egy
olyan könyvre, amely kifejezetten a szociális segítés elméleteinek összegyűjtésével,
rendszerezésével és részletes bemutatásával foglalkozik. A kérdés már csak azért
is releváns, mert a szociális munka társtudományai – mint a szociológia, a pszichológia, a közgazdaságtan és a jog – rendelkeznek azzal a gazdag teoretikus tudástárral, melynek nyomán a szociális munka elméleti alapjai is részben leírhatók.
A szociális munka és a szociálpedagógia relatíve fiatal tudományterületeknek
számítanak, és a fent említett társtudományokhoz képest meglehetősen gyakorlati irányultságúak. Ugyanakkor a professzionális szociális segítés több mint
százéves múltja és számos kontinenst, országot és jóléti rendszert átfogó térbeli
kiterjedtsége olyan tapasztalatokon alapuló tudásbázist hozott létre (itt elég csak
a nagy elődöket, Mary Richmondot és Jane Addamst megemlíteni), amely nemcsak az önálló szakmává válás, hanem az önálló elméleti alapok létrehozásának
lehetőségét is megteremti a szakemberek számára. Egy ilyen szakmai „öntudatra
ébredés” és leválás a társtudományok teoretikus modelljeiről legalább annyira
fontos a professzionalizáció során, mint az önálló gyakorlati modellek módszertanának tudatos kialakítása és funkcionális leválasztása a pszichológia és a szociológia által képviselt metódusokról. Fentiek nyomán tehát kijelenthető, hogy a
szociális munka és a szociálpedagógia önálló elméleteinek igenis van létjogosultságuk, mert:
– hozzájárulnak a szociális segítés szakmai fejlődéséhez és önálló tudománnyá
válásához;
– szakmai biztonságot, kiszámíthatóságot és magabiztosságot nyújtanak a terepen dolgozó segítőknek;
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– értékrendszere, módszerei és világlátása alapján elkülönítik a szociális munkát és a szociálpedagógiát más társtudományoktól;
– hozzájárulnak a szociális szakma gyakorlatának rendszerezéséhez, megértéséhez, metódusainak összehasonlításához és a gyakorlati modellek strukturálásához;
– ennek következtében a módszertan más társszakmákhoz (elsősorban a medikális tudományokhoz) hasonlóan sztenderdizálhatóvá, protokollok mentén leírhatóvá válik;
– az elméletek felhívják a figyelmet a gyakorlat fontosságára, a gyakorlat fejlődése pedig folyamatos visszacsatolásokkal alakítja az elméleti hátteret, ami fordítva is igaz (például a kritikai és a radikális szociális munka esetén);
– a szociális munka saját elméleti és módszertani tudástárán, valamint sok
szempontú szemléletmódján keresztül hozzájárul más szakmák és (interdiszciplináris) társterületek fejlődéséhez (pl. addiktológia, pszichiátria, közösségfejlesztés, játékpedagógia stb.);
– az elmélet hozzájárul a gyakorlatban felmerülő szociális problémák menedzseléséhez, továbbá a problémák megoldásánál használt szakmai eszköztár gazdagításához;
– az elméletek mindig nyitottak, és segítik az új gyakorlati modellek befogadását és konceptualizálását (pl. a feminista és az elnyomásellenes szociális munka
esetén).
Payne (2014) szerint a szociális munka elméletei alapvetően három területen
járulnak hozzá a szakma gyakorlati fejlődéséhez, vagyis a szociális segítés tartalmi elemei három területen fejeződnek ki az elméleteken keresztül. Ezek a területek a (1) modellek, a (2) perspektívák és a (3) magyarázó elméletek dimenziói.
A modellek segítenek megérteni és elemezni a „tipikus” vagy inkább tipizálható
élethelyzeteket, hiszen a mindennapi szakmai szituációk egységesítésén keresztül
valósulnak meg, alakulnak modellekké a szociális munka gyakorlata során felmerülő hétköznapi stratégiák, eszközök, módszerek, tudás és viselkedés. A szociálismunka-elméletek perspektivikus dimenziója a különböző társadalmi értékek
és érdekek segítői gyakorlatban való megjelenítését fejezi ki. Ezek az érték- és érdekközvetítő teóriák (mint például a feminista és a rasszizmusellenes szociális
munka) általában a társadalom legkiszolgáltatottabb helyzetű, elnyomott csoportjainak érdekeit artikulálják a többségi társadalom irányába. A szociális segítés elméleteinek magyarázó modelljeit folyamat- és cselekvésalapú modelleknek is hívják, utalva arra, hogy ezek az elméletek azzal foglalkoznak, ami jelenleg történik,
és arra keresik a választ, hogy egy-egy cselekvés, viselkedés milyen egyéni vagy
csoportos változásokhoz vezethet a jövőben. Ilyen magyarázó jellegű elmélet például a szociális munka kognitív behaviorista modellje.
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II.1. Az elméleti alapok fontosságáról a szociális segítés gyakorlatában | 13

A szociális munka és a szociálpedagógia elméletalkotási folyamatának másik
fontos meghatározása Sibeontól (1990, l. Payne, 2008, 17) származik. Sibeon a szociális segítés elméleteinek három típusát különbözteti meg funkcióik szerint. Ezek
az elmélettípusok a szociális munka meghatározására (what social work is), a szociális munka végzésének módjára (how to do social work) és a kliensek világának
leírására (describing the client world) vonatkoznak. Minden elméletcsoportnak
van egy formális és egy informális megjelenési módja. A szociális munka meghatározásáról szóló elméletek formális kifejeződései lehetnek az olyan írásos beszámolók és jelentések, amelyek a szociális jólét természetét és céljait határozzák
meg, íratlan formái pedig olyan morális, politikai és kulturális értékek lehetnek,
amelyek a szakembereknél jelennek meg. A szociális segítés végzésének módját
meghatározó elméletek formális kifejeződései tehát azok az általános formális és
írott dokumentumok, amelyek a különböző szakmai helyzetekben való eljárás
módját definiálják. Íratlan formái pedig a gyakorlatból származó élmények és tapasztalatok, amelyek indirekt módon alakítják a teóriákat. Végül a kliens világának meghatározására irányuló elméletek lehetnek a családról, a személyiségről,
az etnikai hovatartozásról és a nemi viszonyokról szóló írásos és formális dokumentumok. Az informális komponenseket alkothatják ugyanakkor a gyakorlati
szakemberek családokkal, etnikai csoportokkal, szexuális kisebbségekkel és más
célcsoportokkal kapcsolatban szerzett hétköznapi tapasztalatai.
1. táblázat. A szociális munka-elméletek típusai Sibeon (1990) szerint
Elmélettípusok

Formális tudások

Informális tudások

A szociális munka
tartalmának
meghatározása
(what social work is)

Formális, írásos
beszámolók, amelyek
meghatározzák a jóléti
ellátások természetét és
céljait

A segítők által képviselt
morális, politikai és
kulturális értékek

A szociális munka
végzésének
meghatározása
(how to do social work)

Formális, írásos
dokumentumok a
gyakorlati eljárások
meghatározásáról

A gyakorlatban keletkezett
informális „elméletek” a
szociális segítés módjáról

A kliens világának leírása Formális, írásos
dokumentumok az egyes
(describing the client
klienscsoportokról (pl.
world)
családok, etnikai és
szexuális kisebbségek)

A tapasztalati szakember
kliencsoport-specifi kus
hétköznapi tapasztalatai
(pl. a család mint rendszer
működéséről)

(Forrás: Payne, 2008, 17)
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14 | II. A szociális munka és a szociálpedagógia elméleti megközelítései
A szociális és a szociálpedagógiai munka elméletének és gyakorlatának összekapcsolása számos területen megtörténhet, és a folyamat több magyarázómodell
alapján is leírható. Egy lehetséges magyarázómodell az elmélet és a gyakorlat
közötti tudásátadás folyamatának nyomon követése. Ez a folyamat lefedi a teljes
döntéshozatali processzust, a problémák keletkezésétől egészen a megoldásukig,
továbbá teoretikus alapot biztosít az eljárás során felmerülő szakmai, jogi és adminisztrációs kérdésekhez. Az elmélet és a gyakorlat közötti tudástranszfer egy másik
csatornája a reflektív gondolkodás, mikor a szociális intervenció eseménysora lineáris folyamatként jelenik meg, ahol az egyes elemek logikusan és megváltoztathatatlan rendben követik egymást, következnek egymásból (reflektálva a korábban bekövetkezett cselekményre). A reflektív szemlélet az elmélet és a gyakorlat
között egyáltalán nem újkeletű a szociális segítés területén, hiszen a pedagógia vagy
az ápolási tudományok már régóta alkalmaznak reflektív modelleket az elméleti
bázis és a gyakorlati folyamatok összekapcsolása érdekében. A gyakorlat tehát ebben a modellben mindig az elméleti tartalmakra reflektál, ami viszonylag kötött
rendszert eredményez. Mivel a reflektív szemlélet elég merev elméleti leképződést
feltételez a gyakorlatban, a modell legfőbb kritikája, hogy nem engedi a külső –
az elméleti modelleken kívül eső – faktorok, tapasztalatok és tudás érvényesülését.
A reflexív szemlélet éppen a reflektív modell merevségét zárja ki az elmélet gyakorlati alkalmazásának mintáiból, a lehető legtöbb nézőpontot és tényezőt figyelembe véve az elméletek gyakorlati applikációja során. A reflexív gondolkodás
továbbá azt is hangsúlyozza, hogy a folyamat legalább olyan fontos, mint a kimenetek. Vagyis nemcsak a segítő kapcsolat mérhető eredményeire kell hangsúlyt
fektetni (bár ez is kétségtelenül fontos), hanem a folyamatban megmutatkozó változásokra, részeredményekre, kvalitatív tartalmakra is szükség van annak érdekében, hogy az elméleti bázis egy praktikus visszacsatolási folyamatot követően
gyakorlati elemekkel gazdagodjon. A szociálismunka-elméletek reflektív és reflexív
alkalmazhatóságát követően érdemes még röviden említést tenni a kritikai gondolkodás fontosságáról, habár a kritikai módszerrel bővebben külön fejezetben
foglalkozunk. A kritikai elméletalkalmazás lényege és újdonsága az uralkodó társadalmi rend szabályrendszerének és struktúrájának megkérdőjelezésében rejlik.
A szociális és a szociálpedagógiai munka e könyvben is megjelenő elméleti rendszerezése során kategorizált teoretikus modellek közül a klasszikus elméletekre
leginkább a folyamatkövetés és a reflektív szemlélet jellemző, különösen a krízisintervenció, a pszichodinamikai modell és a feladatközpontú megközelítés területén. A szociális segítés modern elméleteit, mint az empowerment és a szociális
fejlesztés, leginkább a reflexív gondolkodás jellemzi. A posztmodern elméletekben,
mint a kritikai szociális munka vagy a feminista modell, pedig elsősorban a kritikai megközelítés társadalmi struktúrák legitimitását megkérdőjelező szemléletmódja dominál (Payne, 2014).
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Bizonyítékalapú modellek az elméletek gyakorlati transzferálásában
Míg a korábbiakban elsősorban az elméletek gyakorlati relevanciájáról értekeztünk, érdemes említést tenni a szociális segítés terepmunkája során kialakult gyakorlatok elméleti háttérre gyakorolt hatásáról is. A szociális munka és a szociálpedagógia hétköznapi gyakorlata ugyanis legalább akkora hatással van az
elméletekre, mint fordítva. A gyakorlati tapasztalatok szociálismunka-módszerekké és elméletekké alakulásának biztosításához, valamint az elméleti keretek
gyakorlati leképződésének garantálásához hozzájáruló metódus a bizonyítékalapú
gyakorlatok (evidence based practice, EBP) kialakítása. A bizonyítékalapú gyakorlatok lényege, hogy a terepmunka során kialakuló úgynevezett jó gyakorlatok, illetve a szociális segítés módszertani fejlődése és szakpolitikai háttere révén megvalósuló tudások és tapasztalatok egymással találkozva hatékony intervenciós
modellekké álljanak össze. Ennek megfelelően a bizonyítékalapú gyakorlatoknak
két módszerét, fejlődési irányát különböztethetjük meg: a felülről (top-down) és
az alulról (bottom-up) szervezett modelleket.
A felülről irányított gyakorlatok a szociális és a szociálpedagógiai munka irányait, szerveződését és megvalósulását szakmai-módszertani, szociálpolitikai és
teoretikus aspektusokból határozzák meg. A folyamat lényege, hogy a lehető legjobb gyakorlati modellek kialakítása egy átgondolt és tudatosan megtervezett
szakpolitikai stratégiaalkotási folyamat által valósuljon meg. A modell tartalmazza a cselekvések és eljárásrendek szisztematikus és aprólékos leírását. A felülről
irányított kezdeményezések elengedhetetlen eleme a rendszerszemlélet, a szociális szolgáltatások intézményrendszerének mélyreható ismerete és a szolgáltatóknál
alkalmazott munkafolyamatok alapos elemzése. A helyi stratégiák, gyakorlatok,
intervenciós modellek megismerésének legjobb módszerei azok a kvalitatív technikák (részt vevő megfigyelés, kvalitatív interjúk és fókuszcsoportok), amelyek
átfogó képet adnak a szociális segítés mindennapjairól. A gyakorlati tevékenységek alapos megismerése, az ismeretek szintetizálása és módszeres rendszerezése
után készülhetnek el azok a protokollok és irányelvek, amelyek ezután széles körűen meghatározzák a szociális segítés hétköznapi gyakorlatát. Ilyen felülről irányított, a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatokon alapuló és arra szakpolitikai
eszközökkel reflektáló stratégiaalkotás és sztenderdizáció figyelhető meg például
a hazai családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 2016-os reformjánál vagy a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepcióban megfogalmazott ágazati-stratégiai irányok kidolgozása esetén.
A szociális segítés elméletének és módszertanának alulról szerveződő modelljei
arra a gazdag tudásanyagra és tapasztalati háttérre épülnek, amelyre a segítők a
szociális munka mindennapjaiban tesznek szert például a hajléktalanok ellátásában, az utcai szociális munka során, a gyermekvédelem intézményeiben vagy épp
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az önkormányzatok szociális irodáiban. Az alulról érkező gyakorlatok módszerekké, majd elméletekké válásának kritériuma azok megfigyelése és dokumentálása.
Ez cseppet sem egyszerű folyamat, hiszen a szociális munka mindennapjaiban naponta ezerszám keletkező ígéretes megoldások, tudások, készségek, gondolatok,
reakciók stb. modellekké alakulása nem feltétlenül automatikus az egymástól földrajzilag és tevékenységeiket tekintve is elkülönülő szociális és gyermekvédelmi intézmények világában (Bellamy et al., 2013). A terepről származó megannyi „bizonyíték” érvényességének ellenőrzése, kritikai szemlélete, hatásának és más
területeken történő alkalmazhatóságának vizsgálata igen komoly szakmai apparátust feltételez. Ilyen apparátus hazánkban például a módszertani intézmények hálózata vagy a családsegítő központok országos szervezetrendszere. Az alulról jövő
kezdeményezések elterjedéséhez nagymértékben hozzájárulnak a szociális segítés
tudományos oldalát alkotó szakmai konferenciák és műhelyek, egyetemi előadások és gyakorlatok, valamint a szakfolyóiratokban megjelenő publikációk.
Az eddigiek alapján megállapítható, hogy a bizonyítékalapú gyakorlatok egy
olyan, a szakmai fejlődést segítő mechanizmus részeit alkotják, melyek áthidalhatóvá teszik a hétköznapi terepgyakorlatok, a rendszerezett módszertani alapok
és a szakmát támogató elméletek közötti távolságokat. Ezzel hozzájárulnak mind
az elmélet, mind a gyakorlat tervszerű és szisztematikus fejlődéséhez, elősegítve
a valóban jól működő modellek alkalmazását és a kevésbé hasznosak kiválasztódását egy széles körű, sokszempontú szakmai felügyelet biztosítása mellett. Az
EBP-modell alapján kialakuló metodika elősegíti a rendszerek átjárhatóságát és
egymásnak való megfeleltethetőségét, az adatbázisok összekapcsolását, valamint
a képzési rendszerek funkcionalitásának javítását. A hazai szociális szolgáltatásoknál működő, társadalombiztosítási azonosító jel alapján történő nyilvántartás,
valamint a családsegítőkben és a bentlakásos idősellátás intézményeiben kialakított sztenderdek és protokollok épp egy ilyen univerzális, egységes minőségi kritériumok alapján működő hálózat megteremtését tűzték ki célul. Az EBP-modell
elsősorban a szociális segítés intézményközpontú formái esetén alkalmazható sikerrel, hiszen a modellhez szükséges szervezeti struktúra, információs háttér és
rendszerezett formális tudás is leginkább ezekben az intézményekben áll rendelkezésre. Az EBP-modell legfontosabb kritikája szerint a bizonyítékalapú módszertan túl egyforma modelleket eredményez, amelyek nem feltétlenül működnek
mindenhol ugyanolyan hatékonysággal, hiába az adott gyakorlat szakpolitika támogatása (Spreen, 2004). Ráadásul a szemlélet csak bizonyos gyakorlatokat támogat, leginkább azokat, amelyek beleillenek az adott szakpolitikai környezet által
preferált intézményközpontú, politikai ideológiák által átitatott világképbe. Ennek
megfelelően a szociális segítés olyan alternatív gyakorlatai, mint a radikális, a
feminista vagy az elnyomásellenes szociális munka nem állhatnak össze irányított
módszerekké, elméleti hátterük nem fejleszthető az EBP metodikájával.
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A szociális munka és a szociálpedagógia fogalmi lehatárolása
A szociális munka és a szociálpedagógia a szociális segítésnek mind a nemzetközi tudományos életben, mind a szociális témájú képzésekben elterjedt két legfontosabb diszciplínája. Noha e két tudományterület célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megsegítése, a szociális problémákkal küzdő egyének és
csoportok támogatása, valamint a problémamegoldásra irányuló képességek eltanulása, a két terület sokáig párhuzamos – ám egymástól elkülönülő – fejlődési
pályán működött. Ha egy pillantást vetünk a „nagy elődök” tevékenységére, és
összevetjük egymással a Jane Addams által létesített settlementekben végzett közösségi munkát, a Mary Richmond által megalkotott szociális diagnózist, valamint a Paul Natorp nevéhez köthető polgári nevelésre irányuló szociális munka
és szociálpedagógia meghatározó modelljeit, kiderül, hogy már a kezdetekben sem
volt szakadék a két irányzat között. Mindkét megközelítés alapvető célja a jobb és
élhetőbb társadalom kialakítása volt a szociális egyenlőtlenségek felszámolása,
valamint az egyének és közösségek megerősítése által.
Természetesen mindkét diszciplína számos változáson, fejlődésen és szakmai
identitáskeresésen ment keresztül a Natorp és Nohl, illetve az Austen és Richmond
által lefektetett elméleti és gyakorlati alapok óta.
Ha vetünk egy pillantást a szociálpedagógiai és a szociálismunka-képzések jelenlegi helyzetére, láthatjuk, hogy a szociálpedagógia „szülőhazájában”, Németországban szinte teljesen eltűnt a két képzés között évtizedekig fennálló párhuzamos struktúra. Mivel a szociális szakemberek (bármelyik képzésből is kerüljenek
ki) hasonló feladatokat végeztek, az Oktatási Minisztérium kezdeményezésére –
egyes szövetségi államoktól eltekintve – szociális munka (Soziale Arbeit) elnevezés
alatt egyesítették a két tudományterületet, a tudományághoz kapcsolódó kutatásokat és képzéseket pedig „szociálismunka-tudományoknak” (Sozialarbeitswissenschaften) nevezték el. Ausztriában is hasonló közeledést figyelhetünk meg a
szociálpedagógia és a szociális munka viszonyrendszerében. Itt azonban továbbra is határozottan jelen van a két tudományág egymástól elkülönülő képzési modellje – noha a szociális munka egyre nagyobb területet hódít magának –, ami a
mesterszintű egyetemi szociális képzések differenciáltságában is tetten érhető.
Svájcban ugyancsak eltűnőben van az önálló szociálpedagógiai képzés, de egyes
felsőoktatási intézményekben (pl a Luzerni Főiskolán) még tetten érhető az egységes szociális munka – szociálpedagógia szak. Ugyanakkor más országokban,
például Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban találkozhatunk viszonylag
újonnan létesített szociálpedagógiai képzésekkel is.
Érdemes néhány mondatban kitérni a szociális munka és a szociálpedagógia
definíciós lehatárolására. A Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete szerint
(International Federation of Social Workers, IFSW) a szociális munka tudományos
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alapjai annak gyakorlatában keresendők. A szociális munka legfontosabb célja társadalmi szintű változások előidézése az egyének és csoportok szociális készségeinek és képességeinek fejlesztése által. A szociális munka a szociális igazságosság
megvalósítására törekszik oly módon, hogy kiáll a minden állampolgárt megillető szociális jogokért, továbbá támogatja a közösségeket, különös tekintettel a sérülékeny társadalmi csoportokra. Közvetlenül és a szociális segítés infrastruktúrájának felhasználásával (intézményeken keresztül) is támogatja az egyéneket és
közösségeket jólétük megteremtése érdekében, szociális problémáik megoldása
révén. Továbbá törekszik a társadalmi kohézió megteremtésére, a hátrányos szociális státuszú csoportok minél teljesebb társadalmi integrációjára (IFSW, 2014).
Böhnisch (2012, 22) definíciója alapján a szociálpedagógia nemcsak egy általános értelemben vett szociális és neveléstudományi diszciplína, hanem egyben a
szociális munka bizonyos tevékenységterületeire (mindenekelőtt a gyermek- és
ifjúságvédelemre) vonatkozó elmélet is. A szociálpedagógia neveléstudományi
megközelítésben elsősorban azokkal a szociális és intézményes struktúrákban
megjelenő konfliktusokkal foglalkozik, amelyek a gyermekek és fiatalkorúak szocializációjához kapcsolódóan merülnek fel: a gyermekek és fiatalkorúak szubjektív képességei, valamint a társadalmi és intézményes elvárások közötti megjelenő
konfliktusokkal, illetve ezek családban, közösségben, iskolában és munkahelyen
érzékelhető formáival. A szociálpedagógia megpróbálja ezeket a konfliktusokat
felderíteni, a következményeket előre jelezni és ezzel a nevelés alapjaihoz hozzájárulni (Böhnisch, 2012, 22).
A magyar SZSZF, a Szociálpedagógiai Szakmai Kollégium (2010) a szociálpedagógia definícióját a kialakult gyakorlatnak megfelelően a fentieknél szélesebb körben
értelmezi. A megközelítés értelmében a szociálpedagógia az alkalmazott társadalomtudományok közé tartozó, a szociális ágazathoz kapcsolódó gyakorlatorientált,
humán segítő szakma. A segítő beavatkozás kiindulópontja a szociális státusz, célja pedig az autonóm életvitel elősegítése, a támogatásra szoruló egyének és a szociális kockázatokkal élő csoportok élethelyzetének javítása, társadalmi kapcsolataik erősítése, problémamegoldó képességük fejlesztése, életesélyeik javítása és
szociális szükségleteik kielégítésének támogatása. A szociálpedagógia pedagógiai
sajátossága, hogy humán segítő eszköztára kibővül olyan pedagógiai (és részben
pszichológiai) eszközökkel, amelyek elősegítik az életvitel saját döntésen alapuló
értékorientált korrekcióját (a beállítódásváltást). A szociálpedagógia funkcionálisan elkülönül mind az iskolai neveléstől és oktatástól (noha elismeri a pedagógiai
hatások fontosságát), mind a szociális munkától, amelyhez képest eltérő módszertani sajátosságokkal dolgozik. Önálló szakmai entitás, és társszakmaként képvisel
alternatívát a humán segítő szakmában.
Jelen kötet logikai felépítéséhez hasonlóan a szociális munka és a szociálpedagógia eszköz- és fogalomtárának egységesítése figyelhető meg a modern angolszász
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és német szakirodalmak többségében (l. Galuske, 2013; Payne, 2014; Lambers,
2015). Galuske (2013) funkcionálisan elkülöníti a szociálpedagógia egyes elméleti és módszertani területeit (például a szociálpedagógiai tanácsadást) a szociális
munka fősodorbeli irányaitól (például az egyéni esetmunkától). Lambers (2015)
ugyancsak egységes szerkezetben kezeli a szociálpedagógia és a szociális munka
elméleteit az általa elemzett korai, modern és posztmodern elméleti fejlődés vizsgálatakor, Payne (2014) pedig a szociális munka egy speciális részterületeként tünteti fel a szociálpedagógiát, melynek legfontosabb feladata a kliens számára
hiányzó készségek, képességek és tudások elsajátításának elősegítése a modern
pedagógia eszközrendszerével.
A szociálpedagógia kezdetben egyfajta makropedagógiai modellként érvényesült, amelynek nem elsősorban a hagyományos iskolarendszerű nevelés, hanem a
társadalmi nevelés vagy polgárnevelés volt a célja (Natorp, 1907; Lambers, 2015),
és nem feltétlenül hordozta magában a szociális munka által képviselt „szociális
dimenziót”, ami a szegények megsegítésében és közvetlen gondozásában mutatkozott meg (l. Addams, 1912; Richmond, 1917). Mivel mára szerinte lehetetlen
– és talán nem is érdemes – lehatárolni a szociális munkához és a szociálpedagógiához kapcsolódó intézményeket és ellátási formákat, a szociálpedagógia modern
ernyőszervezetei (mint például az európai szociális képzések összefogásáért felelős
francia FESET) már meglehetősen széles körben értelmezik a szociálpedagógusok
tevékenységi területeit.
A szociálpedagógia tudománya történelmi fejlődése során számos hátráltató
tényezővel szembesült, melyek inkább a szociális munka meggyökerezésének kedveztek a szociális segítés képzésében és intézményi gyakorlatában. Egy ilyen fejlődési defektus az iskola funkciójának évtizedek alatt végbemenő változása. A modern iskolarendszer ugyanis nagyrészt levetkőzte magáról a gyermekek és fiatalok
erkölcsi nevelésének feladatát (ezt szívesebben hárítja a családra), s ennek következtében az iskolák megmaradtak tudást átadó és közvetítő oktatási intézménynek, kevéssé vállalva felelősséget a gyermek mentális egészségéért és pszichoszociális jólétéért. Egy másik történelmi kudarca a szociálpedagógiának, hogy egyes
elnyomó és embertelen politikai rendszerek előszeretettel használták (és használták ki) a szociálpedagógia társadalmi edukációhoz kapcsolódó módszereit, annak
közösségközpontúságát, valamint kollektív vélemény- és viselkedésformáló erejét
(Lambers, 2015). A szociálpedagógia harmadik fejlődési kudarcát az angolszász
eredetű és dominanciájú elméleti és módszertani szociálismunka-irányzatok előretörése és világméretű elterjedése jelenti. Mindezt elősegítette az angol nyelv világnyelvvé válása, ezáltal az információk könnyebb terjedése, valamint az amerikai és brit gyakorlatok preferálása a hagyományos kontinentális európai
modellekkel szemben (Dominelli, 2010).
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Az utóbbi években azonban (nemcsak a szociálpedagógia terén) megfigyelhető
egyfajta visszatérés azokhoz az elfeledettnek hitt szerzőkhöz és modellekhez, amelyek az angolszász dominanciájú szociális munka mellett fejlődtek ki (Gray–Yellowbird, 2008), s eddig csupán adott országon belül voltak ismertek. Ezt a folyamatot Dominelli (2010) a szociális munka gyökereinek újrafelfedezésének, a
segítés indigenizációjának nevezi. Példa erre a német Hans Thiersch által megalkotott életvilág-központú szociális munka reneszánsza (Thiersch, 1992), a svájci
Werner Obrecht által képviselt szükségletelmélet népszerűsége (Obrecht, 2005)
vagy az osztrák Ilse Arlt rendszerszemléletű munkásságának újrafelfedezése (Lambers, 2015). Természetesen a német nyelvű országokon túl hasonó szakmai identitáskereséssel találkozhatunk Franciaországban, Dél-Európában és a kelet-európai országokban is (Popova–Angelova, 2005).
A szociális munkások és a szociálpedagógusok Magyarországon is egyre inkább
hasonló szakmai tevékenységeket látnak el. Számos szociálpedagógus dolgozik a
kórházi szociális munka, az idősellátás, a hajléktalanok vagy a pszichiátriai betegek ellátása terén, és szociális munkások is szép számmal bukkannak fel a gyermekjólét és a gyermekvédelem intézményrendszerében. A két szakma eltérő történelmi hagyományai, módszertani gazdagsága és elméleti változatossága
hazánkban is kétségtelenül létjogosultságot biztosít a szociális segítés ezen teoretikus és gyakorlati modelljeinek, amelyek nem veszélyeztetik a másik fennmaradását, hanem sokkal inkább kiegészítik és színesebbé teszik egymást az elméletben
és a gyakorlatban egyaránt.

A szociális munka és a szociálpedagógiai elméletek szociálpolitikai
kontextusa
A szociális segítés elméletének és gyakorlatának vizsgálata során nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a szakpolitikai környezetet, amelyben a szociális
munka hétköznapi tevékenységei folynak. A szociálpolitika által behatárolt mezoés makrostruktúrák (pénzügyi források, intézményes keretek, szakpolitikai döntéshozatali preferenciák) alapjaiban befolyásolják a szociális segítés folyamatait.
A szociális munka és a szociálpolitika céljai megegyeznek abban az értelemben,
hogy mindkettő célja az egyének, csoportok és közösségek általános életfeltételeinek javítása és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az alapvető eltéréseket
a struktúrák szintjén figyelhetjük meg. Miközben a szociálpolitika elsősorban a
társadalmi struktúrákba ágyazódik be, a szociális munka az egyénekre és a kisebb,
speciális igényű társadalmi csoportokra koncentrál (Böhnisch–Schröer, 2012, 98).
A szociálpolitikai szempontok meghatározó jellege az életesélyek és élethelyzetek
intézmények és politikai folyamatok általi meghatározottságában érhető igazán
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tetten. Az egyén élethelyzetét (Lebenslage) ugyanis alapvetően befolyásolja, hogy
miként képes hozzáférni a társadalmi javakhoz, illetve milyen akadályok hátráltatják abban, hogy egyéni életesélyeit a társadalomban elfogadható módon kibontakoztathassa. A hozzáférést befolyásolja a források (pl. a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a fogyasztói javak stb.) megfizethetősége, illetve földrajzi és társadalmi
elérhetősége. Amennyiben egyaránt elérhetők ezek a javak mindenki számára, az
egyén származásától és szocioökonómiai sajátosságaitól függetlenül, egyenlő társadalomról és korlátok nélküli társadalmi mobilitásról beszélhetünk. Sajnos azonban a legtöbb modern és posztmodern társadalom nem ilyen, ellenkezőleg: számos
politikai, gazdasági és szociális akadály áll a legsérülékenyebb társadalmi rétegek
útjában a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokért folytatott küzdelemben.
A német szociológiai és szociálpolitikai gondolkodás fontos fogalma az egyén
úgynevezett megküzdési helyzetének (Bewältugungslage) vagy képességének vizsgálata. Ebben az esetben azt nézzük, hogy a társadalompolitikai adottságok által
lehetővé tett körülményeken túl az egyén milyen készségekkel, képességekkel és
tudásokkal rendelkezik saját boldogulásának, jóllétének megteremtése érdekében.
Ahogy e könyv modern szociálismunka-elméleteket részletező fejezetében kifejtjük, a szociális és szociálpedagógiai munka igazi nélkülözhetetlensége ennek a megküzdési állapotnak a javításában, támogatásában keresendő.
Az élethelyzet-koncepció egyesíti a gazdasági fejlődés által biztosított életlehetőségeket és a társadalompolitika által kijelölt intézményes struktúrák szerint behatárolt szociális élettereket, amelyek – térben és időben egyaránt – dinamikus
változásokon mennek keresztül az egyén biográfiájának megfelelően. Ezek azok a
mikroszociális „terek”, amelyek szociálpedagógiai meghatározásával és megközelítésével a szociális munka életvilág-alapú szemlélete is foglalkozik (l. Thiersch,
1992; Galuske, 2013; Suppa, 2017). Az egyéni és közösségi életterek jelentősége
különösen megnőtt az ipari társadalmak kialakulásával, a fordi és taylori termelésszerkezetet követő kapitalista piacgazdaság kiépülésével (Böhnisch és Schröer
2012), és ez nem változott a kockázati társadalmak megjelenését követően sem
(Beck 2003). Ugyanakor fontos megemlíteni, hogy a szociális állam élettereket befolyásolni és rendszerezni képes hatása jelentősen meggyengült az elmúlt évtizedekben. Ennek oka mindenekelőtt a munka és a szabadidő közötti kapcsolat átalakulása, pontosabban a fizetett munka egyre kisebb hatású élettér-befolyásoló
ereje, amelynek számos oka közül érdemes megemlítenünk a gyors gazdasági szerkezetváltást, a jóléti államok által lehetővé tett dekommodifikációs hatást (Dallinger, 2016, 152) vagy épp a családi élet és a munka összeegyeztetésében rejlő új
lehetőségeket.
A szociális munka és a szociálpolitika élethelyzeti megközelítése tehát egyesíti magában az egyén biográfiáját, valamint annak a társadalmi környezetnek
a strukturális viszonyrendszerét, amelyben az egyén él. A szociális munka szem-
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pontjából igen komoly jelentőségű, hogy az adott társadalompolitikai környezet
a szegénységet individualizálja, vagy közösségi problémaként kezeli. A modern
kockázati társadalmakban inkább az előbbi figyelhető meg, ami széles körű
kormányzati szegénységenyhítő intézkedések helyett inkább a szegényekkel végzett szociális esetmunka és a szociális segélyezés irányába fejti ki hatását. A szegények biográfiája azonban jelentősen megvátozott az elmúlt időszakban, és
már nem tematizálható a „hagyományos” életrajzi megközelítés szerint. A szegénység új formái jöttek létre, amire a kockázati társadalmak képtelenek szociális politikáikon keresztül hatékonyan reagálni (Böhnisch–Schröer, 2012; Cremer,
2016). A megváltozott viszonyrendszereket, a szegénység új arcait elsősorban a
terepen dolgozó szociális szakemberek érzékelik, és a szociálpolitikákban lassanként bekövetkező változások is ezeken a tapasztalatokon, felismeréseken alapulhatnak.
A korai és a modern szociálissegítés-elméletek szerint a szociális munka a szociálpoltika „meghosszabbított keze” (Böhnisch–Schröer, 2012, 105), amely hatékonyan képes beavatkozni az egyéni életutak alakulásába s az élethelyzetek formálásába, ám a struktúrák (a szociális jogok, az intézmények, a jövedelmi viszonyok,
a foglalkoztatási környezet) szintjén kevésbé fejti ki hatását. Ennek a megközelítésnek ellentmondanak a posztmodern radikális és kritikai szociálismunka-elméletek, amelyek szerint a szociális segítés önmagában is képes rendszereket befolyásoló hatásokat elérni (Pease–Fook, 1999). Kétségtelen azonban, hogy a
szociálpolitika által benőtt struktúrák kulcsfontosságúak a gyakorlati szociális
segítés terén. A jelen kötetben elemzett klasszikus, modern és posztmodern szociálismunka-elméletek, valamint a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatok erős szimbiózisban és függőségi viszonyban élnek az őket körülvevő társadalompolitikai
környezettel.
A tradicionális elméleteket meghatározó szűkmarkú szociális politikák, intézményközpontú struktúrák, hierarchikus támogatói és támogatotti viszonyrendszerek, alacsonyan vagy közepesen fejlett szociális jogrendszerek olyan társadalompolitikai környezetet teremtettek, amelyben a szociális segítés elsősorban a
közvetlen esetmunkán, a szakemberek zárt vagy félig zárt intézményekben való
foglalkoztatásán, a patriachális segítői viszonyrendszereken alapult. A gazdasági,
politikai és társadalmi életben végbement változások a szociálpolitikára is kedvezően hatottak, s e hatások megjelentek a gyakorlati szociális munkában. A segítők
eltávolodtak az intézményektől, az intervenció középpontjába már nem a problémát, hanem az ügyfelet állították, továbbá a segítői kapcsolat többé nem a kliens
hiányosságairól, hanem annak képességeiről, erőforrásairól szólt.
A posztmodern társadalmak új feladatok elé állították a szociális államot. A máig
megoldatlan migrációs probléma, az időskorúak digitális írástudatlansága vagy
az egyszülős háztartások és a nagycsaládosok tömeges szegénysége olyan társa-
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dalmi kihívások, amelyek egyelőre megoldhatatlanok a klasszikus jóléti államok
számára. A modern szociálpolitikák pedig helyenként kapkodva, vészhelyzeti intézkedésekkel (Inglot, 2008), máskor költségvetési restrikciókkal (Vobruba, 2004)
vagy épp szinte teljesíthetetlen jóléti expanzióval próbálják az ellátásaikat újraszabályozni. Ebben a posztmodern társadalompolitikában egyelőre a szociális munka
is keresi a saját helyét, szerepét és identitását. A kritikai és a radikális irányzat fellép a szociálpolitikai terekbe, és rendszerszintű társadalmi változásokkal kívánja
javítani a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életlehetőségeit (Payne, 2014).
A feminista és az elnyomásellenes szociális munka eszköztárával a nők és más
társadalmi csoportok jólétét célozza meg (Dominelli, 2002, 2008). A kritikai hangnem időnként a szociálpolitikusok körében is felüti a fejét, egyre gyakrabban bírálva a jóléti állam olyan kevésbé hatékony mechanizmusait, mint a szociális állam kontollálhatatlan expanziója, a jóléti redisztribúció aránytalanságai, a jóléti
dependencia tartós fennmaradása és a gyermekszegénység felszámolási kísérleteinek kudarca (Cremer, 2016).

II.2. A SZOCIÁLIS MUNKA ÉS A SZOCIÁLPEDAGÓGIAI ELMÉLETEK
RENDSZEREZÉSI KÍSÉRLETEI
Malcolm Payne rendszerezési modellje
Payne (2014) szociálismunka-elméletekről alkotott modelljében a szociális segítéshez kapcsolódó elméleteket három fő csoportba sorolta az elméletek irányultsága és a mögöttük húzódó politikai és ideológiai értékrendszerek mentén. Az első
ilyen elméletcsoport a közvetlen problémamegoldásra irányuló (problem solving)
teóriáké, amelyekhez Payne a liberális és neoliberális értékeket követő szociális
politikák jelenlétét társítja. A szerző következő nagyobb csoportját az empowerment-jellegű elméletek alkotják, amelyeket a szociáldemokrata irányultságú
szociálpolitikák megnyilvánulásainak tart. A harmadik csoportba a társadalmi
változás- (social change) modellek tartoznak, amelyeket Payne a szocialista-kollektivista politikai vonallal hoz összefüggésbe. Ez az elméleti kategorizáció húzódik végig a szerző Modern szociálismunka-elmélet (Moden Social Work Theory)
című könyvében is, amely az angolszász nyelvterületen a szociális munka elméleti oktatásának egyik legmeghatározóbb műve.
A problémamegoldásra irányuló elméleteket a szerző egyes korábbi írásaiban
még „individualista reformista” teóriáknak nevezi, reflektálva az modellek egyénés intézménycentrikus megközelítésére (Payne, 1997, 4). A probléma megoldására
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irányuló irányzatok, mint a pszichodinamikai modell, a krízisintervenció vagy a
feladatalapú szociális munka ugyanis szinte kizárják a közösségek és csoportok
körében végzett segítő tevékenység lehetőségét, majdnem mindig személyekhez
köthető szociális problémákra és azok minél hatékonyabb és mindenekelőtt minél
gyorsabb megoldására törekszenek. Dominelli (2002) szerint az individualista
szemléletű institucionalista modellek célja a társadalmi rend fenntartása, melynek
érdekében a problémák tüneti kezelése történik azok mélyreható megoldása helyett, az elitek kiváltságainak megőrzése a cél a deprivált rétegek felemelése helyett,
és az intézményi privilégiumok védelmezése valósul meg a szociális munka kreatív, sok szempontú és elmélyült alkalmazása helyett. A hagyományos problémamegoldó modellek lényege, hogy a szociális segítés nem más, mint a domináns
jóléti rendszerek „meghosszabbított keze”, amely intézményein keresztül juttatja
el szolgáltatásait a rászoruló rétegekhez. Az intézményekben dolgozó szakemberek
pedig ügynökszerepben tűnnek fel, akiknek feladata a szolgáltatások és pénzbeli
ellátások közvetítése a kliensek felé. A rendszer jellemzője még a felülről szabályozottság, a protokollok és sztenderdek alapján történő eljárásrendek alkalmazása
és a szigorú hierarchia.
Az individualista modellek képviselői szerint az intervenció alanya mindig az
egyén, hiszen a szociális problémák természete annyira sokrétű, hogy nem lehetséges a megoldásokat kizárólag csoport- vagy közösségi szinten meglelni. A modell értelmében így mindenkinek egyénre szabott, professzionális segítségre van
szüksége, amely minél gyorsabban és hatékonyabban képes változtatni az egyén
helyzetén. Az individualista gyakorlat emberképe cselekvő, a problémáit megértő
és a változásban motivált egyén. A társadalomban elismert szükségleteket (pl. a
betegséggel, munkanélküliséggel, alacsony jövedelemmel és a gyermekneveléssel
kapcsolatos problémákat) az intézményeken keresztül elégítik ki, a szakember csupán ennek a zárt érték-, érdek- és normarendszernek a végrehajtója. Az individualista/liberális modellben működő intézmények kimenetorientáltak, munkájukat
kvantitatív mutatók alapján építik fel (pl. a segélyezettek száma, az intézményi elhelyezések száma, a védelembe vételek száma, stb szerint), hiszen állandó beszámolási és elszámolási kötelezettséggel tartoznak az őket fenntartó politikai szereplők felé. A liberális modell változási gyakorlata mindig egyénhez kötött, a
beavatkozás kidolgozásánál a jelenre koncentrál.
A társadalmi megerősítés vagy empowerment szemlélete a liberális modell „itt
és most” gyakorlatával szemben nemcsak a pillanatnyi problémák elhárítására
koncentrál, hanem a szociális nehézségek térbeli és időbeli aspektusait is figyelembe veszi. A modell célja a lehető legjobb életminőség elérhetővé tétele a szükséget szenvedő egyének, csoportok és közösségek számára a társadalompolitikai
intézményrendszerek használata által oly módon, hogy a politikai és gazdasági
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élet szereplői által dominált társadalmi viszonyrendszereket közben nem cél megváltoztatni. A segítők szerepe itt már közel sem annyira intézményhez kötött, mint
az individualista modellben, az esetmenedzsment mellett az empowerment nagy
teret ad a csoportokkal és (főleg) a közösségekkel végzett szociális munkának.
A kliens és a segítő közötti viszony kevésbé hierarchikus, a szakember is sokat tanul ügyfelétől a segítő kapcsolat folyamatában. A szociális segítés gyakorlati modelljei ebben az elméletcsoportban nem feltétlenül sztenderdizáltak, jóval nagyobb
szerepet kap a segítő kreativitása és személyisége a munka során. Míg az individualista modellben előnyt élvez a felülről lefelé irányuló metódus a szakmai módszertan kialakításánál, addig az empowerment esetén jelentős szerepet kap a praktikus ismeretek elméleti beágyazása.
Payne a harmadik nagy elméleti csoportot társadalmiváltozás-modelleknek
hívja, amelyek szocialista-kollektivista politikai gondolatokat fejeznek ki. Ebbe
a kategóriába elsősorban a segítés olyan posztmodern elméletei tartoznak, mint a
feminista szociális munka, az elnyomás- és a rasszizmusellenes szociális munka
vagy a kritikai és radikális szociális munka. A társadalmiváltozás-modellek az
empowermenthez hasonlóan a közösségi szemléletet preferálják az egyéni esetmunkával szemben, ám míg az empowerment alapvetően elfogadja a domináns
társadalmi rendszerek definiálta kereteket (még akkor is, ha azok igazságtalanok,
a szegények számára kedvezőtlenek), a társadalmiváltozás-modellek az egyenlőtlenségeket előidéző, igazságtalan társadalmi viszonyok, politikai és gazdasági
struktúrák megváltoztatását célozzák. A társadalmiváltozás-modell célja az egyének és közösségek elnyomás alóli felszabadítása (Dominelli, 2002) az erőforrásokhoz való hozzáférés feltételeinek újradefiniálása által (Pease–Fook 1999).
A társadalmiváltozás-modellek a leginkább elesett, leghátrányosabb helyzetű csoportokra és közösségekre összpontosítják erőforrásaikat, annak érdekében, hogy
szociális hátrányaikat a leghatékonyabb módon egyenlítsék ki. Az empowerment-személetű elméletek és gyakorlatok mindegyike abból indul ki, hogy még a
leghátrányosabb helyzetű egyéneknek és csoportoknak is vannak rejtett erőforrásaik, amelyek a szociális munka vagy a szociálpedagógia eszközeivel tudatosan
fejleszthetők. A társadalmiváltozás-modellek kiindulópontja, hogy az elitek hatalmuk megtartására és erőforrásaik maximalizálására törekednek, aminek kárvallottai éppen a hátrányos helyzetű csoportok. Ennek megfelelően a szociális
munka célja a hatalmat birtokló elitek pozícióinak megkérdőjelezése és a „gyengék” érdekeinek érvényesítése. Míg az empowerment csupán eltávolodik a szociális intézményekben folyó formális szociális segítés világától, a társadalmiváltozás-modellek végleg szakítanak az intézményes szemlélettel.
Az alábbi, háromszög alakú 1. ábra Payne szociálismunka-elméleteinek hármas
tagolását szemlélteti. A háromszög csúcsainál helyezkednek el az elméleti model-
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lek, a háromszög belsejében található pontok pedig gyakorlati példákkal mutatják
be, hogyan pozicionálhatók az egyes szakemberek tevékenységeik jellemzői szerint ebben a hármas rendszerben. Az ábra felhívja a figyelmet arra, hogy az elméleti modellek tiszta profilú megnyilvánulásai csak nagyon ritkán érhetők tetten a
szociális segítés gyakorlatában, inkább iránytűként, teoretikus és ideologikus
irányzékként szolgálnak a gyakorlati szakemberek számára saját szakmai identitásuk megfogalmazásakor. Az elméletek ugyanakkor annak a korszaknak, társadalmi rendszernek is a leképződései, amelyben az adott gyakorlati tevékenység
megvalósul. Más szóval az elméletek mindig a politikai és gazdasági rendszerek,
társadalmi értékek és normák szakmai kifejeződései, ezért történelmi korszakonként és földrajzi kialakulásukat tekintve is egymáshoz viszonyítva nagy eltéréseket, ugyanakkor tipizálható mintázatokat is mutathatnak. Gondoljunk csak a 60as, 70-es évek angolszász szociális munkáját átható neoliberális és individualista
szemléletre, a skandináv és a német ajkú országokba a 80-as, 90-es években begyűrűző társadalmimegerősítés-modellekre vagy a 20. század legvégén és a 21.
század elején a nyugat-európai és az angolszász országokban megjelenő radikális
szociálismunka-irányzatokra (l. Dominelli, 2010; Udvari, 2014; Lambers, 2015).
Az alábbi ábrán látható egyes pont egy családsegítőben dolgozó kezdő szociális munkás elhelyezkedését mutatja az elméleti modellek hármas rendszerében.
Az egyetemen tanult elméleti tartalmak és a gyakorlatban elvárt viselkedésformák távol esnek a társadalmiváltozás-modelltől, így a fiatal segítő attitűdjei a
problémamegoldó modell esetmenedzsment-személetéhez, intézményközpontúságához, valamint az empowermentnél jelentkező rendszerszemlélethez és egyéni
megerősítéshez állnak legközelebb. Ebben az esetben markáns intézményi befolyást figyelhetünk meg. A kettes pontban pozicionált segítő egy olyan szervezetnél
dolgozik, amely családon belüli erőszaktól szenvedő, migrációs hátterű nők számára nyújt menedéket. Ez a személy a társadalmiváltozás-modell és az empowerment között helyezkedik el, és távol esik a liberális modell intézményközpontú
esetmenedzsmentjétől. Egyszerre küzd a bántalmazott nők megerősítéséért, képességeik és készségeik fejlesztéséért, valamint a nők helyzetét megnehezítő férfiközpontú bevándorlóközösségek szemlélete és a többségi társadalom közönye
ellen. A modellben szereplő harmadik segítő egy hajléktalanokat ellátó intézményben dolgozik utcai szociális munkásként, így egyszerre képviseli a közösségi és az individuális szemléletet. Érzékeli a társadalmi igazságtalanságokat, és
hajlandó is ellenük fellépni, ugyanakkor megélhetése és szakmai jövője az őt alkalmazó intézménytől függ. Mindemellett a klienseknek a közösségi jellegű beavatkozás és az egyéni esetkezelés keverékét nyújtja, ahol a megerősítés és a szociális fejlesztés kulcsfontosságú szerepet kap.
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1. ábra. Malcolm Payne (2014) szociálismunka-elméletekre vonatkozó kategorizációja,
gyakorlati példákkal illusztrálva

Empowerment – szociáldemokrata

2

1
3

4
Problémamegoldó –
neoliberális

Társadalmi változás
szocialista-kollektivista

(Forrás: Payne, 2014, 21)

Modellünk negyedik szereplője egy civil szervezetnél tevékenykedő szakember,
aki hátrányos helyzetű, kirekesztett közösségeknek nyújt segítséget egy elgettósodott városrészben. Mivel maga is a kerületben lakik, átérzi a közösség problémáit,
ismeri a problémában érdekelt feleket, és érzékeli, hogy kliensei kilátástalan élethelyzete nem utolsósorban a helyi politikai és gazdasági elitek hataloméhségének
és -féltésének következménye. A segítő nem függ intézményektől, csupán az általa alapított, adományokból fenntartott civil szervezethez kapcsolódik. A problémát nem az ügyfelei viselkedésében látja, hanem az őket körülvevő rendszerek
visszásságaiban, amelyek ellen a radikális szociális munka eszközeivel lép fel: demonstrációkat szervez, szórólapokat oszt, és politikai mozgalmat szervez az elitek
ellen.

Michael Galuske rendszerezési modellje
Galuske (2013) A szociális munka módszerei (Methoden der Sozialen Arbeit) című
könyvében a szociális segítés gyakorlati megvalósulása felől közelíti meg az elméleti tartalmakat. A könyv nagy előnye, hogy szakít a szociálpedagógiai és a szoci-
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álismunka-elméletek funkcionális elválasztásának gyakorlatával, és egységes szerkezetben kezeli a pedagógiai és a klasszikus szociálismunka-megközelítésű
elméletek részletezését.
Galuske (2013, 168) a szociális munka elméleteinek és gyakorlatainak rendszerezésére rendkívül jól felépített és logikus modell alkotott. Az első és legnagyobb
csoportot azok a gyakorlatok és a hozzájuk kapcsolódó teóriák alkotják, amelyek
közvetlenül illeszkednek a szociális segítés hétköznapi gyakorlatához. A szociális
munka ezen intervenciócentrikus módszerei és elméletei további két nagy csoportra oszlanak: az egyéni esetmunka során alkalmazott módszerekre, valamint
a csoportokkal végzett, úgynevezett társadalmitér-orientációjú módszerekre. Az
egyéni munkához kapcsolódó módszerek az egyéni esetmunka, a szociálpedagógiai tanácsadás, a kliensközpontú interjúzás, a multiperspektivikus esetmunka,
az esetmenedzsment, a mediáció, a szociálpedagógiai diagnózis, a családterápia
és a család a középpontban elnevezésű intervenciós módszerek. A csoport- és társadalmitér-irányultságú módszerek közé tartozik a csoportokkal és közösségekkel
végzett szociális munka, az élménypedagógia, a témaspecifikus interakció, a konfrontatív pedagógia, az utcai szociális munka, a társadalmitér-orientáltságú szociális munka, a prevenció és a hálózati szociális munka.
A következő nagy gyűjtőkategóriát a terepen végzett segítői tevékenységhez
közvetett módon kapcsolódó gyakorlatok és elméletek jelentik. Ebbe a csoportba
sorolja Galuske mindenekelőtt a szupervíziót és az önértékelést. Ezek a módszerek nem közvetlenül kapcsolódnak a kliensekkel végzett szociális intervencióhoz,
hanem egyfajta „reflexív analízis” formájában járulnak hozzá a szociális munka
hatékonyságához. Ezen módszerek a segítői önreflexión, a beavatkozások értékelésén, valamint a célok és eszközök felülvizsgálatán túl az intézmények működési
hatékonyságáról, továbbá a kommunikációs és csoporthatékonyságról is képet adnak (Galuske, 2013, 167). Ez a diagnózisalkotás pedig hosszú távon segíti az intézményi környezetnek a hatékony működés érdekében való megváltoztatását.
Galuske harmadik csoportjába a rendszer- és szervezetspecifi kus, szociálpolitikai relevanciájú módszerek tartoznak. Ezek a szociális tervezés és az ifjúságimunka-tervezés módszerei. A fenti módszerek hozzájárulnak a szociális és szociálpedagógiai munka intézményes környezetének reformjához, tervezéséhez és
tervezhetőségéhez.
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2. ábra. A szociális segítés modelljei Galuske szerint
Közvetlenintervencióközpontú gyakorlatok és
koncepciók

Esetmunkaközpontúmódszerek

Csoport- és
társadalmitérközpontú
módszerek

Közvetettintervencióközpontú
módszerek

Struktúra- és
szervezetközpontú
módszerek

Szupervízió
és önértékelés

Szociális menedzsment
és ifjúságsegítéstervezés

(Forrás: Galuske, 2013)

Helmut Lambers rendszerezési modellje
Lambers (2015) szociálismunka-teóriákról szóló A szociális munka elméletei (Theorien der Sozialen Arbeit) című könyvében az elméleti modellek időbeli fejlődésére
helyezi a hangsúlyt. Az elméletek részletezését öt fő csoportra bontva valósítja meg
a szerző. Az első periódus a kései középkortól az ipari forradalomig tartó éra,
amelyben többek között Aquinói Szent Tamás, Luis Vives, Rousseau és Salzmann,
továbbá Pestalozzi és Wichern nyomán tárja fel Lambers a szociális segítés tudományát megalapozó társadalomelméleti kontextusokat. Az itt megjelenített elméleti megközelítéseket elsősorban teológiai eredetűeknek tartja, amelyek olyan teológiai-fi lozófiai irányzatokból bontakoztak ki, mint a skolasztikus fi lozófia, a
humanizmus, a pietizmus és a filantrópia.
A klasszikus és modern szociálismunka- és szociálpedagógiai elméletek részletezésénél a korszakokat meghatározó elméleti vonulatok, iskolák helyett Lambers inkább az egyes elméletalkotókra koncentrál. A teóriák részletezését a klaszszikus német szociálpedagógiai elméletek ismertetésével folytatja, mindenekelőtt
Natorp és Nohl munkáinak bemutatásával. A klasszikusok közé sorolja még Hans
Thiersch életvilág-alapú szociálismunka-elméletét is, amelyben Thiersch a hétköznapok sikeres megélésének fontosságára és az ebben történő segítségnyújtásra
hívja fel a figyelmet. Ugyanebben a kategóriában kap még szerepet Lothar Böhnisch modern szociálpedagógiát megújító, a gyermek- és az ifjúkor szocializációs
nehézségeivel foglalkozó, „az életkor szociálpedagógiája” néven ismertté vált elméletének ábrázolása. Ebben az elméletcsoportba sorolható még – egyebek mellett
– Lutz Rössner kritikai racionalista megközelítése, amely a modern kritikai szo-
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ciális munka elméleti megalapozásának fontos momentuma. A fenti elméletek filozófiai-pedagógiai gyökereikkel is szervesen kapcsolódnak a szociálpedagógia és
a neveléstudomány szakterületeihez.
Lambers harmadik elméletcsoportja a pszichoanalitikus szemléletű szociálismunka-elméleteket foglalja magába, például Aichhorn és Bernfeld munkásságát,
amelyek elsősorban pszichológiai és pszichiátriai eredetűek, s domináns bennük
a medikális megközelítés.
Lambers negyedik elméletcsoportjának teóriái elsősorban közgazdaságtani, illetve a szociális gondoskodáshoz köthető társadalomelméleti koncepciókhoz kapcsolhatók, markáns szociológiai megalapozással. A szociális segítés tudományához szorosan kapcsolódó elméleteknél a szerző megemlíti például az osztrák Ilse
Arlt munkásságát, aki az elsők közt hívta fel a figyelmet a szegénység egyéni felelősségen túlmutató társadalmi kontextusára. Ugyancsak itt kerül szóba a berlini
Alice Salomon, aki a társadalmi egyenlőtlenség életminőséget romboló hatásaival
és a szociális munka antropológiai megközelítésével foglalkozott. A szociológiai
és szociálismunka-tudomány irányú elméletek fontos modern képviselője Silvia
Staub-Bernasconi, akinek rendszerszemléletű szociálismunka-megközelítése az
egyént körülvevő társadalmi rendszerek szociális problémákat érintő hatásaira
hívja fel a figyelmet.
Az ötödik elméleti klasztert a szociális munka újhullámos, főként angolszász
elméletei alkotják: ezek előfutára volt Mary Richmond egyéni esetmunkát és Jane
Addams közösségi munkát megalapozó életműve. A modern ökológiai-antropológiai megközelítésű elméletek az úgynevezett chicagói iskola által közvetített szociális pragmatizmus alapján szerveződnek.
A fentiekben bemutatott szociálismunka- és szociálpedagógiai elméletekre vonatkozó rendszerezési kísérleteken túl számos egyéb tipológiával is találkozhatunk
a nemzetközi szakirodalomban. Közülük érdemes megemlíteni a Lukas (1979) által csoportosított központi szociálismunka-elméleteket, amelyek öt nagy elméleti csoport köré épülnek. Ezek a hermeneutikai orientáltságú elméletek, az empirikus-analitikus elméletek, a kritikai-dialektikus megközelítésű elméletek, a
funkcionalista elméletek, valamint a dialektikus-materialista elméletek.
Egy másik elméleti kategorizáció Hans Thierschtől (2005) származik, aki hét
elméletcsoportot különített el egymástól: a képzéselmélet-orientációjú koncepciókat, a képzés- és tárgyelmélet orientációjú koncepciókat, a szakmai és szolgáltatáselméleti megközelítéseket, az életvilág-központú elméletet, a megküzdésközpontú szociálpolitikai elméleteket, a rendszerelméleteket, illetve az ökológiai
koncepciókat (l. Lambers, 2015, 259).
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2. táblázat. Lambers szociálismunkaelmélet-tipológiája
Elméletcsoport

Irányzatok, diszciplínák

Képviselők (pl.)

Teológia

skolasztikus fi lozófia
humanizmus
pietizmus
fi lantrópia
protestantizmus

Aquinói Szent Tamás
Johann H. Pestalozzi
Johann H. Wichern
August H. Francke

Filozófia és pedagógia

neveléstudomány és
szociálpedagógia

Paul Natorp
Herman Nohl
Hans Thiersch
Lutz Rössner
Lothar Böhnisch

Pszichoanalízis

pszichoanalitikai szociális
munka

Siegfried Bernfeld
August Aichhorn
Vera Schmidt

Közgazdaságtan
és szociálisgondoskodástudomány

szociológia és szociálismunka-tudomány

Alice Salomon
Ilse Arlt
Silvia Staub-Bernasconi
Heiko Kleve

Szociális pragmatizmus
(chicagói iskola)

ökológiai antropológia

Jane Addams
Mary Richmond
Carel Germain

(Forrás: Lambers, 2015, 208)

Magyarországi rendszerezési kísérletek
A hazai szociálismunkás-képzés egyik legmeghatározóbb elméleti olvasmánya a
Hegyesi Gábor és Talyigás Katalin (2006) által szerkesztett A szociális munka elmélete és gyakorlata című könyvsorozat első kötete. A könyv három fő fejezet nyomán, külföldi – elsősorban angolszász – szakirodalmak fordításait felhasználva
foglalkozik a szociális segítést érintő alapvető elméleti és gyakorlati alapokkal. Az
első fejezet főként a szociális munka természetét, problémáit, céljait és oktatását
ismerteti. Kiemelhető ezek közül is Dean Pierce szociálismunka-definíciókat bemutató, valamint a szükségletalapú változáskezelést ábrázoló írása, a Compton–
Galaway szerzőpárosnak a szociális munka természetéről szóló munkája és Woods
segítői tevékenységekre, illetve azok rendszerezésére irányuló írása.
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Hegyesi és Talyigás könyvének második fejezete a szociális munka tudás- és
ismeretanyagát világítja meg Morales és Sheafor, valamint Compton és Galaway
munkái nyomán. Ebben a fejezeteben már nagyobb hangsúlyt kap a szociális segítés gyakorlata, illetve az elméleti tudások gyakorlati implementálása (Compton
és Galaway nyomán). A könyv harmadik fejezete a szociális segítés politikai vetületeinek ábrázolásával, illetve a szociális munka etikai és értékközpontú szemléletének bemutatásával foglalkozik Pritchard és Taylor, valamint Loewenberg és
Dolgoff munkásságára alapozva.
Egy másik fontos hazai munka a Sárkány Péter (2011) nevéhez köthető Szociálpedagógiai elméletek című könyv. Sárkány munkájának első fejezetében a szociálpedagógia fogalmi meghatározásával, valamint a szociálpedagógia és a szociális munka közötti bonyolult fogalmi viszonyrendszer feldolgozásával foglalkozik.
A könyv második fejezete mutatja be a klasszikus német szociálpedagógiai elméleteket, köztük Mager polgárnevelési irányultságú megközelítését, Natorp markáns pedagógiai irányát és Nohl szellemtudományi megközelítését. A könyv harmadik fejezete végül a modern szociálpedagógiát meghatározó kortárs elméletek közül merít, így fő témái Winkler szociálpedagógiaidiskurzus-grammatikája,
Thiersch életvilág-központú szociális munkája, valamint Müller többszempontú
szociálpedagógiai esetmunkája.
A fentieken túl még számos hazai kísérletet említhetnénk a szociálpedagógia
és a szociális munka elméleteinek feldolgozására (pl. Kozma–Tomasz, 2000; Bányai, 2009; Udvari, 2014 stb.)
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III. A SZOCIÁLIS MUNKA
ÉS A SZOCIÁLPEDAGÓGIA
KLASSZIKUS ELMÉLETEI

A szociális segítés klasszikus elméletei elsősorban a tradicionális pszichológiához
köthető olyan teoretikus alapokból táplálkoznak, mint a pszichoanalízis és a kríziselméletek, valamint a fejlődéslélektani, a kötődés- és a tanuláselméletek. A tradicionális szociális munka emberképe a szociális mukással hierarchikus segítői
kapcsolatban lévő kliens. A segítés folyamata zárt vagy félig zárt intézményes környezetben valósul meg, általában egyéni esetmunka formájában. Ennek előnye a
segítő és a segített közötti belsőséges, külső környezeti hatásoktól mentes kapcsolat, hátránya viszont az ingerszegény környezet és a probléma kontextusának a
kliens tetteire és gondolataira való leszűkítése.
A segítés célja a minél gyorsabb és hatékonyabb változás. A hagyományos szociálismunka-modellek az „itt és most” elv alapján működnek, a múltbeli tapasztalatok, valamint a probléma szélesebb kontextusainak feltárására csak korlátozottan adódik lehetőség.
A szociális segítés klasszikus elméleteit domináló intézményes és tágabb szociálpolitikai környezet a szubszidiaritás elve alapján működik, tehát a szociális
problémák megoldása elsősorban a család és a szűkebb lakóközösség feladata.
Amennyiben ezek a mikroközösségek nem képesek javítani az élethelyzeti és életvezetési nehézségeken, akkor avatkoznak be az állami (vagy más fenntartású) szociális politikához kapcsolódó intézmények, amelyek professzionális pszichoszociális seítséget nyújtanak a rászorulóknak.
Az alábbi fejezet a szociális segítés olyan klasszikus modelljeivel foglalkozik,
mint a pszichodinamikai megközelítés, a feladatközpontú és a kognitív-behaviorista szociális munka, a krízisintervenció, valamint a szociálpedagógiai tanácsadás.
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III.1. PSZICHODINAMIKAI MODELL A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN
Bevezetés
A szociális munka elméletében a pszichodinamikai modellek mindig egyfajta individualista-reformista megközelítésben jelennek meg. Noha a modell alapvetően
egyénközpontú, a pszichodinamikai gyakorlat alanyai egyes esetekben nemcsak
egyének lehetnek, hanem családok és más csoportok is. A modell individualista
szakmai perspektívája abban mutatkozik meg, hogy kizárólag az emberi lélekben
végbement változásokkal és azoknak a személyiségre gyakorolt jelenkori hatásaival foglalkozik. A pszichodinamikai modellnek tehát nem szándéka a múlt részletes feltárása, legfejlebb a jelenkori események megértése szempontjából fontos
mértékig foglalkozik a múltbeli eseményekkel. Az egyént vagy csoportot körülvevő társadalmi környezettel, szélesebb körű struktúrákkal a pszichodinamikai
modell egyáltalán nem törődik. A megközelítés az emberi pszichét egyfajta zárt
rendszernek tekinti, s elismeri ugyan a külső faktorok személyiségformáló hatását, terápiás szemléletében azonban nem tartja fontosnak a beavatkozást a problémát körülvevő olyan társadalmi rendszerekbe, mint például a család, és más, az
egyént körülvevő intézmények.

A pszichodinamikai modell fejlôdése
A szociális munka pszichodinamikai modellje alapvetően a pszichiátria területéről származik. A pszichiátriai gondoskodásban megjelenő és egyre inkább professzionalizálódó – az ápolás és gondozás gyakorlatáról fokozatosan leváló és külön diszciplínaként megjelenő – szociális munka már a 19. század végén is
megjelent, elsősorban az Egyesült Államokban. Adolf Meyer svájci–amerikai orvos a századforduló előtt alkalmazott az általa vezetett pszichiátriai osztályokon
szociális munkásokat (Szabó, 1999, 14), akik már foglalkoztak a pszichodinamikai
modellhez közel álló direkt intervenciós technikákkal.1 A modell igazán a 60-as
és 70-es évek Amerikájában élte fénykorát, működési területe pedig mindenekelőtt
a pszichiátriai otthonokra, egyéb elmegyógyászati intézetekre, börtönökre és kórházakra korlátozódott. A pszichodinamikai modell a szociális munka archaikus,
tradicionális formájának tekinthető, amely szinte kizárólag zárt vagy félig zárt
intézményi körülmények között, elsősorban delegált kliensek körében, közvetle1

A Meyer által vezetett osztályokon végzett szociális munkáról Mary Richmond (1917) is megemlékezik későbbi nagyhatású Szociális diagnózis (Social Diagnosis) című könyvében.
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nül a kliens és a segítő közötti interakció formájában gyakorolható (Bull, 2008).
A zárt intézményi keretek, a segítő és segített személyes szakmai viszonyának
folytonossága és tartóssága, valamint a külső környezeti tényezők mesterséges kizárása együttesen teremtik meg az intimitás azon szintjét, amely alapvetően meghatározza a segítő és segített közötti direkt munkát. A pszichodinamikai modell
tehát a pszichoanalízis és a szociális munka meglehetősen képlékeny határterületén helyezkedik el, mai megvalósulása pedig szinte kizárólag multidiszciplináris
esetmunka formájában képzelhető el. Az amerikai szociálismunkás-mesterképzéseken, különös tekintettel a klinikai szociális munkára, a modell még mindig
igen jelentős figyelmet kap, és a tananyag szerves részét képezi.
Érdemes megjegyezni, hogy napjainkban a pszichodinamikai modell egyfajta
reneszánsza figyelhető meg. A szociális munkára ható technokrata és neoliberális
(Dominelli, 2010) folyamatok hatására ugyanis jól érzékelhető regresszió érhető
tetten a szociális munka elméletében és módszertanában, ami újra ráirányítja a
figyelmet a korábban elfeledettnek hitt teóriákra, módszerekre és gyakorlatokra.
Miután a 80-as évektől kezdve a szociális munka folyamatosan integrálódott a
társadalom szélesebb rétegeibe, módszertanában egyre nagyobb hangsúlyt kaptak
a társadalmiváltozás- és empowerment-szemléletű modellek (Payne, 2009; Dominelli, 2010). A 21. században végbemenő neoliberális trendek szakmára gyakorolt hatása azonban a szociális munkát körülvevő szervezeteket, intézményeket,
képzőhelyeket, érdekképviseleti szerveket, politikai aktorokat és gyakorlati szakembereket sem hagyta érintetlenül. A szociális jogok és kötelezettségek közötti
egyensúly világméretű eltolódása a kötelezettségek irányába, a jólétre fordított
kormányzati kiadások korlátozása, a döntéshozói akarat megfeleltetése az aktuális társadalmi elvárásoknak (l. Mózer, 2011; Ferge, 2012) mind visszakényszerítik
a szociális munka gyakorlatát a társadalom szélesebb nyilvánosságától elzárt szociális intézmények falai mögé, azokkal az elesett emberekkel együtt, akikkel a segítők foglalkoznak. A társadalmiváltozás- (social change) modell és az egész közösségeket érintő empowerment helyett pedig egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok
a régi-új intézményes problémamegoldó módszerek, amelyek a segítő és a segített
közvetlen viszonyán alapulnak (Dominelli, 2010).

Elméleti háttér
A pszichodinamikai modell Freud (2012) személyiség-lélektani elméletén alapul,
amely szerint az emberi tetteket irányító ingerek közvetlenül az emberi elméből
erednek. A cselekedetek befolyásolása, megváltoztatása pedig kizárólag a pszichés
folyamatokba való beavatkozás által valósítható meg. A modell kiindulópontja,
hogy a psziché és a viselkedés között lineáris ok-okozati kapcsolatot figyelhetünk
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meg, amelyre kisebb-nagyobb mértékben hatással van a társadalmi környezet.
A környezet hatása azonban csupán részlegesen képes befolyásolni a pszichés
adottságokból eredő, illetve a lelki folyamatokban végbemenő változások által determinált cselekvéseket. Ha például valaki erőszakos személyiségű, a társadalmi
retorziók bizonyos mértékig képesek befolyásolni a személyiségből eredő lehetséges cselekedetek formáit. Egy erőszakot nem toleráló társadalom különböző formális (pl. börtönbüntetés) és informális (pl. a társadalmi kapcsolatokból való kizárás) büntetéseket helyezhet kilátásba az erőszakos cselekményeket elkövetőkkel
szemben. A környezet elutasítása miatt az erőszakos személyiségű egyén természete és viselkedésének irányító motívumai nem változnak meg alapvetően, legfeljebb a tetteit vezérlő cselekvési minták és viselkedésmódok alakulnak át. A társadalmi korlátozások tehát megváltoztatni nem, csupán módosítani képesek a
lelki folyamatok és a konkrét cselekmények közötti kapcsolatokat. Ennek hatására az erőszakos személy például vadászni kezd, küzdősportokat művel, vagy beáll
katonának egy harcoló alakulathoz, amelyek mindegyike az agresszió kiélésének
társadalmilag legitimált formája. A pszichodinamikai modell tehát meglehetősen
alulértékeli a környezeti faktorok személyiséget befolyásoló és a viselkedést alapjaiban meghatározó szerepét (Atkinson et al., 1999, 27).
A korábban említettek alapján megállapítható, hogy a pszichodinamikai modell az úgynevezett pszichés determinizmusra épít, amely szerint az egyén cselekedetei és viselkedése minden esetben lelki folyamatokra vezethetők vissza. A tetteket befolyásoló lelki folyamatok megértésénél kiemelt figyelmet kell fordítanunk
a tudattalan szerepére. A tudattalan azt jelenti, hogy egyes gondolatok és mentális folyamatok eredete rejtett a tudat számára. A tudattalanhoz kapcsolódóan három fogalmat érdemes megemlíteni. Az első az ellenállás (rezisztencia), amikor
egy adott információ nem elfogadható, nem feldolgozható az elme számára. Ekkor
az elme blokkolja a késztetésből „természetes” módon (társadalmi korlátok nélkül) eredő cselekedetet: ezt a folyamatot elfojtásnak vagy repressziónak nevezzük.
Mivel a pszichés determinizmus értelmében az egyén tettei lelkileg meghatározottak, az elfojtás csak részleges és átmeneti lehet, amely a lelki folyamatokból következő szükségszerű cselekvés irányait képes módosítani (Freud, 1994). Agresszió
akkor következik be, ha a rejtett lelki folyamatok destruktív viselkedés formájában törnek felszínre. Bizonyos vallásokban például erősen korlátozott a szexualitás megélésének lehetősége. A vallásos egyén tudja ezt, ezért szexuális képzeleteit
és fantáziáit elfogadhatatlannak tartja, ellenáll a késztetései megélésének (rezisztencia) és elnyomja azokat (represszió). A folyamatos elnyomás azonban frusztrációhoz és végső esetben (szexuális) agresszióhoz vezethet.
A pszichodinamikai modell immanens része az úgynevezett fejlődéselmélet,
amely különös figyelmet fordít a viselkedést irányító és befolyásoló szükségletek
vizsgálatára. A fejlődéselmélet szerint a különböző szükségletek az emberi személyi-
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ség fejlődésével párhuzamosan, fokozatosan alakulnak ki, az egyes szükségletekhez
kapcsolódó cselekvések megjelenésében pedig jelentős szerepe van a lelki és fizikai
érettségnek és az ehhez kapcsolódó megfelelő időzítésnek (Erikson, 1998). A kisgyermek számára például kizárólag az olyan alapvető szükségletek kielégítése fontos,
mint az éhség, a szomjúság vagy a fizikális és érzelmi biztonság. Később megjelennek az életkorhoz kapcsolódó (pl. szexualitás) és az intellektuálisan magasabb szintű
(pl. önmegvalósítás) szükségletek is. Az egyes szükségletek megjelenése és kielégítésük módjai azonban nem mindig lineárisak, nem feltétlenül épülnek egymásra és
fejlődnek minőségileg és mennyiségileg az életkorral előrehaladva, sőt néha visszatérhetnek egy korábban megélt szintre. Ezt a folyamatot nevezzük regressziónak.
A pszichoanalitikus szemléletmód szerint az egyént folyamatos belső késztetések, tudat alatti belső nyomás ösztönzi arra, hogy szükségleteit kielégítse. Ezt a
késztetést és nyomást Freud idnek nevezi. Az ego az id felett áll, és azt a képességet
fejezi ki, hogy az egyén képes megérteni és befolyásolni az őt körülvevő világot,
ezáltal pedig kontrollálni tudja az idet. Az ego felett áll a szuperego, amely morális
és etikai természetű megközelítéseket foglal magában, és alapjaiban határozza meg
az ember személyiségének fejlődését. Érdemes kitérni arra, hogy az ego miként
képes befolyásolni és kivédeni azt a szorongást és frusztrációt, ami az id korlátozása során keletkezik. Payne (2014) Anna Freud (1946) nyomán négy ilyen alapvető megküzdési módszert vázol fel. Az első a kivetítés (projection), amikor leplezni vagy elnyomni kívánt képzeteinket más személyeknek vagy csoportoknak
(szomszédok, munkatársak, osztálytársak stb.) tulajdonítjuk. A következő a megosztás vagy hasítás módszere (splitting), mikor a különböző érzések, érzelmek és
késztetések ellentmondásba keverednek egymással. A harmadik megbirkózási
mód a szublimáció (sublimation), melynek során energiáinkat a nem kívánt viselkedések felől a társadalmilag elfogadott viselkedések felé irányítjuk: példa erre az
indirekt szexualitás megjelenése a művészetekben. A negyedik módszer a racionalizáció (rationalization), ekkor elfogadható indokokat keresünk a valamilyen
okból nem elfogadható cselekményekre. Ebben az esetben a cselekvés tehát már
megtörtént, az egyén pedig igyekszik azt racionális érvekkel alátámasztani, pl. a
bántalmazó szülő a bántalmazást nevelési módszerként, praktikus fegyelmezési
eszközként tünteti fel (Atkinson et al., 1999, 424). A pszichoanalitikus megközelítés gyakorlati alkalmazása a modern szociális segítésben a korábban említett
egészségügyi és igazságügyi munkán túl a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásban végzett gyakorat során (az egyes fejlődéslélektani fázisokban), valamint
a gyászoló családtagokkal végzett tevékenység során felmerülő regressziós megközelítések kapcsán is használatos. A kortárs szociális munka pszichoanalitikus
szemléletmódja azonban már figyelembe veszi a társadalmi környezet viselkedésbefolyásoló szerepét, és nem tekinti a lelki folyamatokat kizárólagos magyarázó
tényezőnek az egyén viselkedésének vizsgálatakor (Lowenstein, 1985).
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Noha a pszichoanalitikus szemléletmód aranykora a 70-es évekre tehető, a megközelítés a mai napig a szociális esetmunka egyik legfontosabb elméleti alapja.
A pszichoanalitikus szemlélet legnagyobb erénye, hogy felhívja a figyelmet a tetteket befolyásoló emberi érzések és gondolatok fontosságára. Ez a szemléletmód
pedig lehetővé teszi a segítő számára, hogy kliense tetteit ne önmagukban, hanem
a mentális folyamatok és az azokban végbemenő változások tükrében értelmezze
és kezelje. A modern szociális munka pszichodinamikai modelljének természetesen figyelembe kell vennie a tettek és a pszichés folyamatok közötti ok-okozati jellegű kapcsolatkeresés során (szociális diagnózis) a környezeti tényezőkből eredő
befolyásoló hatásokat is. A külső környezeti faktorok érzékelésének fontosságára
hívják fel a figyelmet az egyén a helyzetben (person in situation, PIS) és az egyén
a környezetben (person in environment, PIE) elnevezésű modellek (Karls–Wanderei, 1994). A PIS-modellben az egyén cselekedeteit mindig az adott tettet körülvevő fizikális és mentális folyamatok, érzelmi viszonyok, változások és ingerek tükrében elemezzük. A PIE-modell ezzel szemben szélesebb spektrumot ölel fel, amely
tartalmazza az egyént körülvevő teljes pszichoszociális környezetet, beleértve a
különböző intézményeket és más társadalmi makrorendszereket is. Mindkét modell arra hívja fel a figyelmet, hogy a kliens pszichés viszonyaiból eredő tetteket és
viselkedéseket a külső környezet minősége jelentősen képes befolyásolni. A szociális esetmunka kapcsán pedig a segítőnek nemcsak a lelki folyamatokból eredő
viselkedéseket szükséges figyelembe vennie, hanem azt a pszichoszociális környezetet is, amelyben a cselekvés megvalósul. Csak ilyen átfogó megközelítésben beszélhetünk hatékony és minden szempontra kiterjedő esetmunkáról.

A szociális munka pszichodinamikai megközelítése
A pszichodinamikai szociális munka egyik legismertebb, négylépcsős folyamatleírása Brandelltől (2004) származik. Brandell szerint a szociális intervenció első
lépése a helyzet felmérése és a szociális diagnózis elkészítése (assessment). Ennél
a fázisnál kiemelten fontos ügyelni arra, hogy egyes mentális folyamatok egymástól erősen eltérő cselekvésekhez vezethetnek. Nem beszélhetünk tehát konkrét,
előre meghatározható viszonyrendszerről a gondolatok és a tettek tekintetében.
A különböző testi és lelki szükségletek kielégítésének számtalan formája létezhet,
amelyeket befolyásolhat az egyén személyisége és az őt körülvevő környezet jellege. A segítő csak oly módon képes hatékonyan működni ebben a bonyolult viszonyrendszerben, ha a folyamatban szereplő valamennyi tényezőt alaposan megfigyeli. Ennek köszönhetően a felmérés fázisa hosszú és fáradságos folyamat, ám
nélkülözhetetlen a sikeres intervenció érdekében. A diagnosztikai szakaszt követi a gyakorlati szociális esetmunka kezdeti stádiuma (beginning treatment). Itt na-
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gyon fontos a kliens és a segítő közötti kapcsolat során kialakuló hatékony, kölcsönös bizalmon alapuló terápiás együttműködés, amely a későbbi sikeres,
hosszú távú esetmunka feltétele. A kezdeti stádiumban kell ugyanis megteremteni azt a biztonságos és kiszámítható fizikális és emocionális környezetet, amelyben a munka zajlani fog. Ezt a biztonságot, kiszámíthatóságot és állandóságot elsősorban – de nem kizárólag – az intézményi keretek között végzett szociális
segítés ingerszegény környezetében lehet megvalósítani.
A segítő kapcsolat középső szakasza (middle-phase treatment) testesíti meg az
esetmunka érdemi részét, mikor a szociális munkás segítséget nyújt a kliens számára a probléma leküzdéséhez. Ebben a folyamatban – a pszichodinamikai modell értelmében – a segítő kísérletet tesz a kliens ellenállásának feloldására, és
megpróbálja ügyfelét szembesíteni a problémák elfedését szolgáló elkerülési technikákkal. A folyamat lezárása (termination) a leválási fázist foglalja magában,
amely után a kliens önállóan is képes megbirkózni a problémáival. Noha a segítő
a későbbiekben már nem aktív résztvevője a kliens életének és a problémák menedzselésének, továbbra is segítheti ügyfelét abban, hogy a gondok leküzdéséhez
szükséges készségeit és képességeit hatékonyan és tartósan képes legyen fenntartani.
3. ábra. A Brandell-féle pszichodinamikai esetmunkamodell ábrázolása

Felmérés

t A mentális folyamatoknak számos kimenete lehet
t A seegítőnek miinden tényezőre gyelnie kell

t A kliens és a segítő közötti terápiás együttműködés
t Biztonságos környezet és kapcsolat
Kezdeeti
beavatkkozás

Közép
pső
fáziss

Lezárrás

t Segítségnyútjáás a szociális problémák megoldásában
t Az ellenállás és az elkerülő mechanizmusok feloldása
o

t Levválás és a későbbi önállóó fejlődés biztosítása
b
t A sikeres problémamegoldás fenntartásának segítése

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 39

2018. 04. 09. 12:25:00

40 | III. A szociális munka és a szociálpedagógia klasszikus elméletei

Példa a szociális munka pszichodinamikai modelljére
Mária 46 éves, egy vidéki nagyvárosban él egyedül egyszobás önkormányzati bérleményében. A nő munkanélküli, utolsó állását évekkel korábban elvesztette, és
azóta sem próbált új munkahelyet találni. Családja sosem volt, segélyből és nyugdíjas édesanyja támogatásából tartja fenn magát. Szociális kapcsolatokat kizárólag
a környékbeli hajléktalanokkal és alkoholfüggőkkel tart fenn. Mária maga is rendszeres alkoholfogyasztó, környezete elhanyagolt, egészségi állapota a nagymértékű
alkoholfogyasztás miatt kritikus, korábban súlyos máj- és emésztőrendszeri elváltozásokat diagnosztizáltak nála. A nő végül tuberkulózis miatt került kórházba,
amelyet legyengült immunrendszere, az elhanyagolt higiénés körülmények és a
fertőzött hajléktalan személyekkel való érintkezések együttese váltott ki nála. A tbc
miatt Mária tartós, hónapokig tartó kórházi kezelésre szorul.
Mária egyetlen rokona édesanyja, Erzsébet, aki bár helyteleníti és elítéli lánya
életmódját, rendszeresen támogatja őt anyagilag. A kórházban is az édesanya az
egyetlen személy, aki látogatja a lányát. Az egészségügyi személyzet jelzése alapján a kórház szociális munkása, András kezd foglalkozni Máriával. Az orvosok
attól tartanak, hogy hiába a költséges terápia, a kórházból való kibocsátást követően életmódja miatt a nő ismét felülfertőződik, ami a gyógyszereknek ellenálló
baktériumtörzs kifejlődésével járhat, és komoly közegészségügyi kockázatot jelent.
Édesanyja szerint Mária deviáns életmódját a helyi hajléktalankolónia negatív hatása és édesapjától „öröklött hajlama” okozza. Az anya sokszor emlegeti lánya jellembeli gyengeségét és azt, hogy az „apjára hasonlít”, aki egészen haláláig szintén
nagyivó volt.
András, a kórház szociális munkása Mária pszichoszociális környezetének alapos felmérésével kezdi munkáját. Ennek forrása lehet: (1) mindenekelőtt a Máriával készült problémafeltáró interjú, amelyből kiderülnek a nő érzései, gondolatai
és viszonyulása a problémához. Ugyancsak fontos információforrás (2) a beteg
korábbi egészségügyi és szociális dokumentációjának megismerése és (3) az anyával készült interjú. Az egyéb, a kliens környezetére vonatkozó kiterjedtebb információforrások, mint például a lakókörnyezet megismerése vagy a hajléktalangaleriban működő kapcsolatok rendszerének feltárása a pszichodinamikai modellben
másodlagos jelentőségűek.
A Máriával készült interjúból kiderül, hogy a nő önértékelése nagyon alacsony.
Szinte minden, az életét befolyásoló döntést átenged édesanyjának, aki (noha egymástól külön élnek) uralja és uralta életének minden területét, a párválasztástól
kezdve a továbbtanulásig. Mária elmondása szerint az életére vonatkozó önálló
döntést még sohasem kellett meghoznia. Noha vágyik édesanyja közelségére és szeretetére, úgy érzi, hogy anyja sosem szerette igazán, és az apjával való rossz házasságért is őt tette felelőssé. Úgy érzi, a közeli hajléktalanok feltétel nélkül elfogadják,
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közöttük felszabadultan érzi magát, telente néha a lakásában is alszanak, de nem
tekinti őket közeli barátainak. Önmagát magányosnak és boldogtalannak tartja.
Mivel a közös munka egy zárt intézményi közegben (a kórházban) történik,
hossza pedig jól kiszámítható (körülbelül fél év), a segítő viszonylag neutrális térben, külső hatásoktól mentesen tud foglalkozni a kliensével, ami kedvez a pszichodinamikai modellnek. A folyamat tervezésénél a Brandell-féle ábrának megfelelően a segítő mérlegeli a lehetséges kimeneteket. Ebben az esetben számos
kimenet képzelhető el, például: (1) tartós javulás: a beteg meggyógyul, életmódjában, gondolkodásában és viselkedésében pedig sikerül változást elérni; (2) átmeneti javulás: a beteget ugyan meggyógyítják, de viselkedésében, gondolkodásában
nem sikerül változást elérni, és visszaesik; (3) teljes visszaesés: a beteg egy sikertelen kórházi terápiát követően súlyos egészségkárosodással kerül haza, ahol folytatja deviáns életmódját. A segítőnek minden lehetőséggel számolnia kell.
A felmérést és a segítőfolyamat megtervezését követően Andrásnak a segítő
kapcsolatot meghatározó fizikális és kapcsolati feltételeket (a beteggel, az orvossal,
a személyzettel) kell megteremtenie a beavatkozás kezdeti fázisában. Mindenekelőtt el kell érnie, hogy kliensével nyugodt körülmények között, a többi betegtől
térben elkülönülve találkozhasson, például a segítő irodájában vagy (ennek hiányában) egy használaton kívüli osztályos kezelőszobában. A találkozásokat úgy
kell ütemezni, hogy azok ne zavarják a beteg rendszeres kórházi életvitelét (kezelések, vizitek, rendszeres vizsgálatok, étkezések), és ne essenek egy időpontra az
anya látogatásaival. A segítőnek rendszeresen szükséges konzultálnia a beteg kezelőorvosával és a kórház pszichológusával annak érdekében, hogy az egészségügyi, lelki és a szociális változásokat, illetve azok egymásra gyakorolt hatásait
minden fél tisztán láthassa, és a segítőnek legyen betekintési joga a beteg orvosi
dokumentációjába. A klienssel való találkozások legyenek rendszeresek, térben és
időben pedig kiszámíthatóak.
A Brandell-féle középső fázis a segítőfolyamat érdemi, intervenciós szakaszát
foglalja magában. Ebben a fázisban Mária szorongása, félelmei, a problémához
kapcsolódó érzései kerülnek a segítő kapcsolat középpontjába. A nő elmondja,
hogy folyamatosan szorong az anyjának való megfelelési kényszer miatt, amit
rendszeres alkoholfogyasztással próbál oldani. Vágyik a magasabb szintű kapcsolatok után, de ezek megvalósulási esélyét csekélynek tartja („ki szeretne egy olyan
emberrel barátkozni, mint én”). A környékén élő hajléktalanokat ugyan megveti,
magát intellektuálisan különbnek tartja náluk, mégis vágyik a társaságukra, a közelségükre, a hétköznapi emberi érintkezésre. Ugyanakkor azt is látja, hogy ebben
a közösségben egyre lejjebb süllyed, életmódja már nemcsak morálisan kérdőjelezhető meg, hanem egészségét és életét is veszélyezteti vele. Anyja váratlanul és
alkalomszerűen látogatja, Mária ezeket a látogatásokat „rajtaütésekként és ellenőrzésekként” éli meg, amelyek egyetlen célja a szidás és az elmarasztalás az anya
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részéről. András immár jól látja a kapcsolatot Mária akaratgyengesége és szorongása, s az anya uralkodó természete és az italozó életmódba, a deviáns közösségekbe való menekülés között.
A segítő úgy véli, kliense érdekét az szolgálja leginkább, ha legalább egy időre
kikerül az őt körülvevő deviáns környezetből és az anya negatív érzelmi hatása
alól. András úgy látja, hogy kliensének hosszú távú, a gyógyszeres terápia és a kórházi tartózkodás idejét meghaladó segítségre van szüksége. Ugyanakkor azt is
fontosnak tartja, hogy az anya mint eddigi egyetlen „minőségi” szociális kapcsolat továbbra is elérhető legyen Mária számára. Végül a segítő kliensét (természetesen annak beleegyezésével), egy közeli kisváros szenvedélybetegek rehabilitációjával foglalkozó, lakhatást és állandó szociális támogatást biztosító programjában
helyezi el. A szociális munkás a környezetváltozástól azt várja, hogy Mária továbbra is szakszerű szociális ellátásban részesül majd, az édesanyjával való kapcsolat fennmarad, de irányított keretek között folytatódik, kliense az új közösségekben újfajta kapcsolatokra tehet szert, a deviáns környezetből kikerülve pedig
életét újraépítheti.
A pszichodinamikai gyakorlat utolsó fázisa a leválás. Ennek során András biztosítja a kliensét, hogy problémáival később is felkeresheti a betegségéből adódó
időszakos kórházi kezelések alkalmával. Ugyanakkor felveszi a kapcsolatot a szenvedélybetegeket befogadó lakóotthonban dolgozó segítőkkel is, hogy folyamatos
információkhoz és visszacsatoláshoz jusson Mária állapotára vonatkozóan.

Összefoglalás
A pszichodinamikai modell a szociális segítés tradicionális, intézménycentrikus
modelljének tekinthető, amely az 1950-es, 60-as évek egészségügyi intézményekhez kapcsolódó szociális munkájában élte fénykorát. A pszichodinamikai modell
kizárólag a segítő és a segített közötti interperszonális viszonyra koncentrál, és
zárt vagy félig zárt intézményi környezetben valósul meg. A pszichodinamikai
gyakorlaton alapuló szociális munka a kliens sokszor tudatalatti késztetéseire, érzéseire, vágyaira, gondolataira és az ezekből eredeztethető viselkedésre, cselekedetekre fókuszál. Az ösztönök és vágyak megélésének módját a modell olyan biológiai determinizmusokra építi, mint a nem vagy az életkor.
A pszichodinamikai szemléletű szociális intervenció lényege a vágyak, gondolatok és érzések, valamint az ezekből származó viselkedés közötti esetenként diszfunkcionális (például mert a cselekedet társadalmilag elfogadhatatlan, másoknak
árt, vagy éppen önpusztító jellegű) viszony újrastrukturálása. A modell leggyakoribb kritikája, hogy kizárja a külső környezeti hatások viselkedést formáló erejét, és az egyén gondolatait és érzéseit zárt rendszerként, eleve elrendelt ösztönös
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folyamatokként, a személy viselkedését pedig az ösztönökből eredeztethető törvényszerűségként fogadja el. A pszichodinamikai modell a 21. század szociális
munkájának újjáéledő institucionalista irányaiban is megfigyelhető (pl. a modern
kórházi szociális munkában). A kortárs pszichodinamikai gyakorlat azonban –
noha zárt intézményi struktúrában, a segítő és a segített közötti viszony leképződéseként valósul meg – már figyelembe veszi az olyan fontos környezeti hatásokat
is, mint például a család, a barátok vagy a közvetlen lakókörnyezet gondolkodást
és a problémához való viszonyulást befolyásoló hatásai.

III.2. KRÍZISKÖZPONTÚ SZOCIÁLIS MUNKA
Bevezetés
A krízisközpontú szociális munka célja a gyors beavatkozást kívánó esetekkel való
lehető leghatékonyabb foglalkozás, ezért mindig a jelenre koncentrál, és viszonylag rövid távú eredményeket képes elérni. Feladata az eszkalálódott krízishelyzet
megszüntetése vagy enyhítése, hogy a krízistől szenvedő egyén vagy csoport életminőségében a lehető leggyorsabban az elérhető legnagyobb javulás következzen
be. A krízisközpontú modell ezért nem alkalmas hosszú távú esetmunkára, hiszen
a hangsúly a fenyegető helyzet azonnali megszüntetésén van, s teljes eszköztárát
a krízisállapot elhárításának rendeli alá. Ugyanakkor a krízisintervenció lehet az
alapja, az első lépése egy hosszabb távra tervezett segítőfolyamatnak is.
A krízisintervenció mindig a megszokottól eltérő eseményekre, élethelyzetekre
és a kliens érzelmi reakcióira, illetve az ezekben bekövetkező változásokra koncentrál. Krízishelyzetet jelent az egyén számára, ha egy újonnan felmerülő, szokatlan nehézséget nem képes kezelni a korábban jól bevált problémamegoldó képességekkel és készségekkel (Csürke és mtsai, 2014). A krízisorientált szociális
munka küldetése minél hamarabb és minél hatékonyabban új, korábban nem
használt problémamegoldó képességeket tanítani a kliensnek. A pszichodinamikai modellhez hasonlóan a krízisközpontú szociális munka is a pszichológia és a
pszichiátria tudományából meríti eszköztárát. Éppen ezért nagyon fontos a gyakorlatban a kompetenciahatárok pontos ismerete és megtartása az egyes diszciplinák szereplői között.
A krízisintervenció gyorsasága és hatékonysága révén akkor használható igazán, mikor egy helyzet azonnali beavatkozást igényel (pl. gyermekbántalmazásos
esetekben). A gyakorlat viszonylagos gyorsasága és rövid távú hatékonysága révén
ugyanakkor a gyors siker illúzióját is keltheti a segítő és a kliens számára. Ez a rö-
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vid távú hatékonyság akár irreális elvárásokhoz is vezethet a későbbi közös munkát illetően, és elterelheti a figyelmet a probléma mélyebb kontextusairól.

A krízisközpontú szociális munka fejlôdése
A krízis görög szó, és döntést jelent. A krízishelyzetben az egyénnek egy rendkívüli, további élete alakulása szempontjából meghatározó helyzetben, viszonylag
korlátozott választási lehetőségek közepette kell nehéz döntéseket hoznia. A pszichológia az 1940-es évek közepétől kezdett foglalkozni a krízishelyzetek megértésével, kutatásával és kezelésével. A krízisintervenció fogalma (dokumentált módon) 1942-ben bukkant fel a pszichiátria területén. A koncepció megjelenése egy
konkrét történelmi eseményhez, a bostoni Cocoanut Nightclub leégéséhez köthető. A szórakozóhelyen ugyanis az éjszaka közepén tűz ütött ki, melynek következtében 492 ember vesztette életét, és további százakat szállítottak súlyos égési sérülésekkel kórházba. A sebesülteket ellátó bostoni városi kórházban dolgozó
pszichiáter, Erich Lindermann egy speciális, többlépcsős krízisintervenciós eljárást dolgozott ki a traumatizált betegek pszichiátriai kezelésére. Módszerét később
a koreai és a vietnami háborúban megsérült amerikai katonák pszichoszociális
rehabilitációja során is alkalmazták (Pető, 1999).
A krízisközpontú szociális munka a pszichodinamikai modellhez hasonlóan a
szociális segítés egyik legkorábbi formája, amely szorosan kapcsolódik a hierarchikus intézményi struktúrákhoz, továbbá feltételezi a segítő és a segített között
működő zárt viszonyrendszert. Harrington (1991) a nyolcvanas években, a massachusettsi Cape Cod Kórházban végzett szociális munkán keresztül szemlélteti
a krízisközpontú szociális munka lényegét. A szerző és munkatársai a kórház szociális munkásaiként már a betegfelvétel során kapcsolatba kerültek súlyos krízishelyzetben lévő, traumatizált emberekkel. Ezekben a krízishelyzetekben a szociális és mentális aspektusok figyelembevétele éppolyan fontos, mint az egészségügyi
vészhelyzet elhárítása, nemcsak a beteggel, hanem a hozzátartozókkal végzett segítő tevékenység során is. Halálesetek során, erőszakos támadás túlélőivel végzett
munka vagy gyermekbántalmazás esetén a szociális munkás egyidejűleg képes
hatékonyan mérsékelni az egészségügyi személyzetre háruló nyomást, valamint
enyhíti a betegek által elszenvedett lelki traumákat és szociális problémákat. Harrington éppen ezért a szociális munka krízisközpontú megközelítését ER- (emergency room), azaz vészhelyzeti szociális munkának nevezi.
Lydia Rapoport (1967, 31) az elsők között foglalkozott a krízisközpontú szociális munkával mint a szociális segítés önálló elméleti és gyakorlati modellel rendelkező formájával. Rapoport szerint a szociális munka krízisközpontú modellje
tipikusan az a terület, ahol a gyakorlat megelőzi a kapcsolódó elméletek kialaku-
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lását, s „az elmélet volt előbb vagy a gyakorlat?” kérdésnél Rapoport itt egyértelműen az utóbbi mellett teszi le voksát. A szerző nem ért egyet azzal a (szerinte)
leegyszerűsítő szociál-pszichiátriai eredetű megközelítéssel, mely szerint a krízisközpontú modell csupán egyfajta koncentrált esetmunka (focused casework) lenne. Rapoport szerint a szociális segítés ezen formája sokkal nagyobb figyelmet
érdemel annál, mint hogy egyszerűen az esetmunka általános elmélete és módszertana alá rendeljék.
Roberts (2007, 993) a krízisközpontú szociális munkát a rendőrségi szociális
munka kialakulásával hozza összefüggésbe. Az utóbbi hazánkban kevésbé ismert
fogalom: az igazságügyi szociális munka egy olyan formája, amely közvetlen áldozatsegítéssel, tanácsadással, ártalomcsökkentéssel és a rendőrségi munkával
járó stresszhelyzetek mérséklésével foglalkozik. A szociális segítés ezen speciális
formája a 20. század első felében alakult ki az Egyesült Államokban, azzal a céllal,
hogy az erőszakos bűncselekmények áldozatai pszichoszociális segítséget kapjanak hozzáértő szakemberektől. A szociális munkások tevékenységüket főleg rendőrőrsökön végzik, de szükség esetén terepen is dolgoznak (pl. letartóztatások és
házkutatások esetén), és kapcsolatot tartanak azokkal az intézményekkel, amelyek
bűncselekmények áldozatain segítenek (pl. szexuális erőszakot elszenvedőkön,
bántalmazott gyerekeken, idős embereken, pszichiátriai betegeken). A rendőrség
mellett végzett krízisközpontú szociális munka gyakorlata a nagyvárosi rendőrkapitányságok mellett alakuló női irodákkal (women’s bureaus) kezdődött, ahol
többnyire szociális munkás és kriminológus végzettségű szakemberek foglalkoztak a bűncselekményt elszenvedett nők és gyermekek támogatásával. A segítők
családlátogatások mellett intézményi elhelyezéseket intéztek és krízissegélyeket
igényeltek ügyfeleiknek, de munkájukhoz tartozott még a halálhírek közlése, a
közvetlen kríziselhárítás, sőt a túsztárgyalások levezetése is.
Krízisközpontú szociális munkával napjainkban is találkozhatunk, elsősorban
a fent említett egészségügyi szociális munka és az igazságügyi szociális munka
területein.

Elméleti háttér
A krízisközpontú szociális munka gyakorlatának elméleti háttere a pszichológia
és a pszichiátria. Caplan 1964-es elmélete értelmében a krízishelyzet hatására az
egyén elveszti korábbi, mindennapi életvitelét meghatározó egyensúlyi állapotát,
és átkerül egy bizonytalan, kiszámíthatatlan és fenyegető mentális állapotba. A javulást ebben az esetben az jelentheti, ha az egyén minél hamarabb visszatér a
problémák leküzdéséhez szükséges egyensúlyi állapotba. Caplan szerint a krízisállapot négy, egymáshoz szorosan kapcsolódó tényező együttállása esetén alakul
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ki. Minden krízishelyzet alapja, (1) hogy az egyén egy olyan gonddal találkozik,
amelyet képtelen megoldani, és ahol a probléma megoldási kísérlete során a korábban alkalmazott elhárítási mechanizmusok kudarcot vallanak. A krízisállapot
másik sajátossága, hogy (2) a veszélyhelyzet egyre fenyegetőbbé, elháríthatatlanabbá és megoldhatatlanabbá válik, továbbá folyamatos és egyre növekvő nyomást
jelent az egyén számára. Az állandó feszültség és presszió hatására (3) az egyén
nem képes a veszélyhelyzetet egyedül kezelni, elhárítani vagy megoldani, s (4) a
korábban alkalmazható lelki energiák, támaszok, problémamegoldó stratégiák
működésképtelennek bizonyulnak az adott helyzetben.
Caplan szerint a krízis lefolyása többé-kevésbé minden esetben hasonló módon
történik. A krízisfolyamat első fázisa a szembesülés, mikor az adott krízishelyzet
létrejön. Ez sokkszerűen hathat az egyénre, és órákon keresztül elhúzódhat. A második fázis a megrettenés, amikor kiderül, hogy az új helyzetben a korábban alkalmazott problémamegoldó eszközök hatástalanok. Mindez napokig tartó szorongást, feszültséget és a kilátástalanság érzését vonja maga után. A megrettenést
a kiútkeresés követi, amikor azt érezve, hogy korábbi problémamegoldó technikáink nem alkalmasak az adott helyzet kezelésére, új kiutak, alternatív lehetőségek
után nézünk. A döntéshozatal során kiválasztjuk a stratégiák közül legmegfelelőbbnek tűnőt. Az utolsó fázis az egyensúly helyreállása, mikor a sikeres stratégiát követően helyreáll az eredeti egyensúly, és (jó esetben) erőt és tudást merítünk
a krízishelyzet feldolgozása során szerzett tapasztalatokból (Pető, 1999).
4. ábra. Caplan krízislefolyás-modellje

szembesülés

egyensúly

döntéshozatal

megrettenés

kiútkeresés

(Forrás: Pető, 1999)
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A krízisközpontú szociális munka egy másik fontos elméleti alapja az Albert
Bandura (1972) nevéhez köthető szociális tanuláselmélet. Bandura erősen szociálpedagógia fókuszú megközelítése szerint a probléma alapvetően nem a krízishelyzetben keresendő, hanem a krízishelyzet hibás észlelésében és a vélt megoldáshoz vezető inadekvát egyéni stratégiákban. Ebből adódóan a krízishelyzet
kezelését egyfajta korrekciós folyamatnak képzelhetjük el, melynek során a segítő
pedagógiai eszközökkel igyekszik a „hibás” viselkedéseket és reakciókat megakadályozni, valamint a probléma hatékony kezeléséhez szükséges képességeket megtanítani kliense számára.
Bandura elméletének újdonsága és fontossága abban keresendő, hogy leszámol
a korábbi – a pszichodinamikai modellt is átható – behaviorista gyakorlattal, amely
a lelki tényezők és a cselekedetek összefüggéseiben látja az egyén viselkedésének
magyarázatát. Bandura szerint a viselkedések tanulhatók és taníthatók, az egyéni
készségek pedig fejleszthetők. A szociális tanulás ugyanis kognitív folyamat, amelyet áthatnak a szociális kontextusok. A tanulás alapja a megfigyelés, melynek
alapján az egyén képes elsajátítani a konkrét helyzetekben hatékonyan működő
viselkedésmintákat. Mindez egy modellezési folyamaton keresztül képzelhető el,
amelynek alapja az egyén szociális tanulása, vagyis a bemutatott viselkedés elsajátítása és beépítése az egyén cselekvéseinek eszköztárába. A szociális tanulás nem
csak a viselkedések közvetlen megfigyelésén keresztül történhet, a szóban megjelenített viselkedésnek vagy a szimbolikusan (pl. könyvek, filmek által) ábrázolt
viselkedésnek éppen akkora hatása lehet az egyén tanulására, mint az „élőben”
látott cselekvési modelleknek (Grusec, 1992). A viselkedések eltanulásának vizsgálatánál érdemes megemlíteni a kölcsönös determinizmus (reciprocal determinism) fogalmát, amely szerint nemcsak a környezet hat az egyén viselkedésére,
hanem a személy viselkedése is befolyásolja a környezetet.
Vajon mindezek tükrében hogyan lehetséges az egyént indirekt módon, modellezett viselkedési minták által eljuttatni arra a pontra, hogy az életét befolyásoló krízishelyzetet saját erejéből képes legyen megoldani?2 Bandura (1972) szerint
a szociális tanulás első lépcsőfoka az adott viselkedésre irányuló figyelem (attention) felkeltése és fenntartása. A figyelem mindenekelőtt a megfigyelő jellemzőin
(észlelési képességek, kognitív képességek) és a megfigyelt esemény vagy viselkedés jellemzőin (érdekesség, fontosság, személyes érintettség) múlik. A második
lépcsőfok a raktározás (retention), mikor a megfigyelt viselkedési mintákat a megfigyelő megjegyzi, így később alkalmazni tudja őket. A raktározási fázist befolyásolhatja a megfigyelt cselekmény komplexitása és a megfigyelő személy kognitív
képességei. A raktározást a reprodukciós (reproduction) fázis követi, melynek so2

A szociális- és a szociálpedagógiai munkában meglehetősen ritka, de nem lehetetlen a kívánt
viselkedés segítő általi direkt modellezése (l. Thiersch, 2012,177).
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rán az egyén már képes a megfigyelt és belsővé tett viselkedési mintákat saját cselekvései során felhasználni. Bandura tanulási folyamatának utolsó tényezője a
motiváció (motivation), amely elősegítheti vagy éppen hátráltathatja a megfigyelt
viselkedési modellek gyakorlati alkalmazását.
A krízisorientált szociális munka elméleti hátterének vizsgálata során érdemes
egy harmadik elméletet is megemlíteni, mégpedig Erik Erikson (1998) pszichoszociális feljődéselméletét. Erikson meghatározza a személyiség fejlődése szempontjából kulcsfontosságú életszakaszokat s a hozzájuk kapcsolódó szükségleteket,
egészen a felnőttkorig, vagyis a személyiség teljes kifejlődéséig. Erikson szerint az
egyes életszakaszokban, különösen ahol az átmenet túl drasztikus (pl. iskolába
kerülés vagy az iskola elhagyása és belépés a munka világába), krízishelyzetek léphetnek fel, hiszen az életünkben megjelenő új rendszerek szokatlan kihívások elé
állítanak bennünket. Ezek az új rendszerek megjelenhetnek intézmények, személyek, csoportok, valamint érték- és normarendszerek formájában. A krízisek ilyen
strukturális formáját Erikson fejlődési krízisnek tekinti, amelyek természetes velejárói az egyén szociális fejlődésének és az egyes fejlődési szakaszok közötti átmeneteknek. A fejlődési krízissel szemben az úgynevezett akcidentális krízis bármely életszakaszban felbukkanhat hirtelen és/vagy sokkszerű hatások formájában
(pl. a szülők válása vagy egy közeli hozzátartozó halála esetén).
Az eriksoni fejlődéselmélet nyolc, egymástól elkülönülő szakaszból áll. Az egyes
fejlődési szakaszok egymásra épülnek, így a gyermek vagy a fiatalkorú már birtokolja az egyes szakaszokra jellemző ismereteket, tudásokat, készségeket és képességeket, amikor átlép a következő fejlődési fázisba. E készségek elsajátítása nem
feltétlenül szükséges a fejlődési szakaszok közötti átmenethez, hiányuk azonban
problémákat okozhat a későbbi életszakaszok során. Erikson felosztásában az első
életszakasz a csecsemőkorra jellemző (0–2 év) bizalom vs. bizalmatlanság fázisa.
Ebben a szakaszban alakul ki és fejlődik ki a bizalmi kapcsolat a szülő (elsősorban
az anya) és a gyermek között. A bizalmi viszony később kiterjedhet más személyekre is, ám ha a szülőhöz kapcsolódva nem alakul ki megfelelően, az egyén
későbbi életszakaszaiban súlyos bizalmi válságokhoz vezethet. A második életszakasz az autonómia vs. kétségbeesés fázisa, amely a kisgyermekkorra (2–4 év)
jellemző. Ekkor a gyermek már képes felfedezni az őt körülvevő világot, és ráébred arra, hogy környezetét kontrollálni és befolyásolni tudja. A felfedezéshez és
az első önálló cselekvésekhez szüksége van a szülők vagy más gondozó személy
biztatására. Megfelelő bátorítás esetén a kisgyermek egyre nagyobb sikereket ér el
a környezet felfedezésében. Abban az esetben viszont, ha ez a bátorítás és a szülő
jelenléte által nyújtott biztonság elmarad, a gyermek nem mer önállóan cselekedni, elbizonytalanodik, vagy saját cselekvéseit kudarcként élheti meg. A harmadik
fázis a kezdeményezés vs. bűntudat fázisa, amely 4–5 éves korban figyelhető meg.
Ebben az életszakaszban a gyermek már nemcsak felfedezi, hanem tudatosan ala-
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kítja, befolyásolja a környezetét. Itt már nemcsak megismeri, hanem meg is érti
az őt körülvevő világ törvényszerűségeit (pl. hogy a tárgyak lefelé esnek). Kudarc,
sikertelenség és bűntudat érzése akkor alakulhat ki, ha a gyermek cselekvése nem
éri el a kívánt célt. Ebben az esetben a kisgyermek agresszívvé vagy éppen túl érzékennyé, visszahúzódóvá válhat. A gondozó szerepe ilyenkor a bátorítás mellett
a tettek következményeinek bemutatása és a viselkedés racionalizálása (pl. elérhető célok kitűzésével).
Az Erikson-féle fejlődéselmélet negyedik fázisa a teljesítmény vs. kisebbrendűség szakasza, amely az 5–12 év közötti gyermekeket érinti. A gyermek ekkor már
tudatos alakítója környezetének, cselekedeteit pedig reális célok mentén valósítja
meg (pl. iskolai feladatok teljesítése). Ebben az életkorban alakul ki a másokkal
való együttműködés képessége is. A kooperációs képesség azt jelenti, hogy a gyermek értelmet és célt talál a másokkal (elsősorban a korcsoporttal) való együttműködésben. Megtanulja önmagát a közösség tagjaként értelmezni, és képes másokkal egy közös cél elérése érdekében cselekedni. Az életszakasz fontos intézménye
az általános iskola, amely alapjaiban határozza meg a gyermeki viselkedéshez kapcsolódó siker vagy kudarc élményét. Az általános iskola időszaka számos területen meghatározhatja a gyermek későbbi életlehetőségeit (pl. vállalkozókészség,
kezdeményezőképesség, önbizalom és a másokkal való együttműködésre való képesség). Az ötödik életszakasz az identitás vs. szerepkonfúzió periódusa, amely
jellemzően 13-tól 19 éves korig tart. Ebben az időszakban fejlődik ki az identitás.
A serdülőkor Erikson szerint az egyik legkritikusabb fejlődési krízis. A serdülő
ugyanis számtalan viselkedést és szerepet kipróbál, mire kialakul saját identitása.
Ilyekor már nemcsak saját érzései és a közvetlen mikrokörnyezetétől kapott viszszajelzések befolyásolják a gyermek viselkedését, hanem felmerül a másoknak való
megfelelés igénye is. A serdülő tetteire egyaránt hatással vannak a korábbi élmények és tapasztalatok, valamint a társadalom által támasztott jövőbeli elvárások.
Eriksonnál a hatodik életszakasz az intimitás vs. izoláció szakasza, amely a korai felnőttkorra jellemző. A fiatalok ebben az életfázisban megtapasztalják a kortárs csoporttól való elkülönülés élményét, társas kapcsolatokat alakítanak ki (szerelmek, rövidebb együttjárások és együttélések, valamint házasság formájában).
Szeretetüket képesek bizonyos személyekre koncentrálni (partner, gyermek), egyre inkább leválnak a korábban domináns kortárs csoportról (barátok), és visszavonulnak az intimitás bizalmi szféráiba (párkapcsolat, családi élet). Ebben az életszakaszban fejlődik ki a másokért való felelősségre és az áldozatvállalásra való
képesség. Ennek a fejlődési szakasznak a károsodása magányhoz és szociális izolációhoz vezethet. Az utolsó előtti fejlődési fázis a generativitás vs. stagnálás szakasza, amely a felnőttkort kíséri végig. Ez az életfázis az egyéni kibontakozás és a
kreatív alkotás időszaka. Ebben az életszakaszban a sikeres ember jutalma, hogy
másokról gondoskodhat, és őróla is gondoskodnak, társadalmi léte, szociális kap-
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csolatai sűrűsödnek és gazdagodnak. Aki nem képes ily módon kibontakozni,
magát a társadalom és a szűkebb környezete fontos, produktív tagjaként értelmezni, azt könnyen a stagnálás és sikertelenség érzése kerítheti hatalmába. Erikson
felosztásában az utolsó fejlődési szakasz az időskorra jellemző integritás vs. kétségbeesés időszaka. Időskorban az ember az aktív évei alatt elért eredményeit, érdemeit, sikereit és kudarcait kezdi mérlegelni. Amennyiben elégedett az aktív életszakaszban elért eredményekkel, és életét sikeresnek értékeli, akkor az integritás
érzését éli át. A kétségbeesés akkor következik be, ha a produktív életszakaszban
elért teljesítmény értékelése negatív, az egyén életét feleslegesnek és elvesztegetettnek érzi (Erikson 1998).
Thompson (2011) szerint a kialakulóban lévő krízishelyzet jellegét és mélységét
alapvetően kétféle tényező képes befolyásolni: az objektív és a szubjektív aspektusok. Az objektív tényezők közé sorolja a krízishelyzetre ható külső faktorokat,
tehát azokat a társadalmi és gazdasági viszonyokat, amelyek krízisszituációt idézhetnek elő. Ilyen objektív faktor lehet például egy gazdasági válság következményeként fellépő munkanélküliség, vagy a bedőlő jelzáloghitelezés miatt bekövetkező
lakásvesztés: mindazok a külső tényezők, amelyek anélkül vezethetnek krízishelyzethez, hogy arra az egyénnek bármiféle befolyása lenne. A szubjektív tényezők a
probléma személyes észlelését és a krízishelyzetre adott egyéni reakciókat jelentik.
A szubjektív aspektusokat nevezhetjük a krízishelyzetet befolyásoló belső tényezőknek, amelyek kifejezik a krízisállapotot kezelését meghatározó értékeket, normákat, attitűdöket, gondolatokat és cselekedeteket.
Thompson a krízismodelljében felismerte, hogy minden ember számos nehézséggel és problémával szembesül élete során, ezek többsége mégsem vezet krízisállapot kialakulásához. Ezért elkezdte el kutatni, mi okozhatja azt, hogy egyes
nehézségek (pl. az állásvesztés), amelyeket az emberek többsége viszonylag gyorsan és hatékonyan képes kezelni, másoknál mély krízist idéznek elő. A fenti felismerés arra késztette Thomsont, hogy jóval nagyobb figyelmet fordítson a problémák szubjektív érzékelésére, mint azok objektív természetére. A probléma egyéni
észlelése ugyanis sokkal fontosabb a krízishelyzet kialakulása szempontjából, mint
annak „valódi” kontextusa. Egy munkahely elvesztése például valószínűleg senkinek sem okoz örömet. Az emberek többsége ugyanakkor a kezdeti csalódottságot követően elkezd intenzíven állást keresni, átképzi magát, szakértői tanácsadást
vesz igénybe, és végül hosszabb-rövidebb idő után újra talál magának állást. Mindehhez azonban szükségesek azok a készségek, tudások és képességek, amelyek az
új munkahely megtalálásához vezetnek. A készségek és képességek tanulhatók, és
megfelelő gyakorlattal elmélyíthetők. A gond akkor jelentkezik, ha ez a problémakezelés-tanulási folyamat elmaradt, vagy a krízist kiváltó helyzet annyira újszerű, hogy az egyén még nem találkozott hasonlóval korábban. Az Eriksonnál
említett életszakaszok közötti átmenetek és az egyes életszakaszokat meghatározó
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intézményi struktúrák szignifikánsan fel is erősíthetik a krízisfaktorokat (pl. az
iskola és a munkahely közötti átmenet).
Thomson a krízisfolyamat négy állomását különböztette meg. Az első a nyugalmi helyzet vagy egyensúlyi állapot (steady state). Ebben az egyensúlyi állapotban képesek vagyunk az életünk során jelentkező gondokat a rendelkezésünkre
álló „jól bevált” problémamegoldó eszközökkel kezelni. A krízisfolyamat második
lépcsőfoka egy fenyegető esemény (hazardous event) bekövetkezése. A fenyegető
helyzet során a hagyományos problémamegoldó képesség nem alkalmazható, vagy
kudarcot vall. A fenyegető helyzet által előidézett belső feszültség és rendezetlenség folytán következik be az aktív krízis (active crisis) állapota. A krízisfolyamat
utolsó, negyedik állomását a krízis lehetséges kimenetelei (possible outcomes) jelentik. Thomson három lehetséges kimenetet különböztet meg egymástól. Az első,
mikor az egyén a krízishelyzetet követően megtanulja azokat az új készségeket és
képességeket, amelyek segítségével a probléma megoldható. A tanulási folyamat
nemcsak a jelen probléma megoldására irányul, hanem olyan tudás megszerzésével is együtt jár, amely hatékonyan alkalmazható a későbbiekben felmerülő hasonló élethelyzetek kezelése során. Ezt a kimenetet nevezzük fejlett egyensúlyi állapotnak (improved steady state). Egy másik lehetséges kimenete a krízisnek,
mikor az egyén ugyan – többnyire külső segítséggel – képes túllendülni a krízisállapoton és visszakerülni a korábbi egyensúlyi állapotába, ám a fejlett egyensúlyi
állapotnál megfigyelhető tanulási folyamat elmarad, és a később felmerülő hasonló jellegű problémák újra krízishelyzethez vezethetnek. Ezt a kimenetet visszanyert
egyensúlyi állapotnak (resumed steady state) nevezzük. A lehetséges kimenetek
harmadik formája a csökkent egyensúlyi állapot (decreased steady state), amikor
az egyén nem képes a problémáin hatékonyan felülkerekedni, a krízis tartóssá válik, és továbbra is befolyásolja a mindennapok megélését.

A szociális munka krízisközpontú megközelítése
Thomson a krízisközpontú szociális munkát a cselekvések előre látható, jól megtervezett, kliensközpontú és kimenetorientált sorozataként írja le. A krízisállapot
megértése és a krízis feldolgozása előre eltervezett stratégiákon és intervenciókon
keresztül valósulhat meg. A stratégiák integráns részét képezi a segítő részéről az
aktív figyelem és a krízishelyzet iránti pozitív szakmai érdeklődés. A figyelem kimutatása azt az érzést kelti a kliensben, hogy problémája fontos a segítő számára,
aki hajlandó érdemben foglalkozni ügyfele helyzetével. Szintén fontos tényezője a
krízisorientált gyakorlatnak a megfelelő támogatórendszerek mobilizálása. A krízisintervenció ugyanis nemcsak a kliensre és a segítőre tartozó bennfentes folyamat, hanem fokozottan igényli a külső erőforrások bevonását is. Ilyen erőforrások
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lehetnek a családtagok, a barátok, a munkatársak, az iskolatársak, a klienst körülvevő intézmények és a tágabb közösségek. Ugyancsak megemlítendő a tanulási
folyamat fontossága a krízis megoldását övező stratégiák vizsgálatakor. Itt a hangsúly azoknak a tudásoknak a megszerzésén és azon képességek elsajátításán van,
amelyek korábban hiányoztak a kliens problémamegoldó eszköztárából, továbbá
amelyek hiánya közvetlenül hozzájárult a krízisállapot eszkalálódásához. A tanulási folyamatnak végső soron képessé kell tennie a klienst arra, hogy a később felmerülő problémákat önállóan is képes legyen kezelni. Csak így lehet elérni ugyanis a korábban említett fejlett egyensúlyi állapotot, amely a krízisállapot tartós és
hatékony megoldását jelentheti (Payne, 2014).
5. ábra. A Thomson-féle krízisorientált szociális munka egyszerűsített folyamatmodellje

Egyetértés és aktív érdeklődés
Megfelelő támogató rendszerek
mobilizálása
Hatékony problémamegoldó
mechanizmusok megtanulásának
elősegítése

A szociális munka minél szélesebb
eszköztárának felhasználása (pl.
tanácsadás, csoportmunka stb.)
Rendszerszemléletű terápiás gyakorlatok
Célok meghatározása (az események
feletti kontroll érzékeltetése)

(Forrás: Thomson, 2011)

A krízisközpontú szociális munka máig talán leginkább használatos modellje
Thomson (2011) fenti leírásából ered, amely meghatározott irányelvekre és képességekre osztja fel az egyes tevékenységeket. Minden egyes irányelvnek megvan a
képességbeli párja, amelyek a célok megvalósulását segítik elő. Thomson első irányelve az érzelmi és a fizikális tényezők együttes figyelembevételére utal. A krízishelyzet érzelmi vetületét ugyanis, bármennyire is elfogadjuk a szubjektív észlelés prioritását, nem lehet önmagában értelmezni, a krízisállapot körültekintő és figyelmes
felméréséhez szükség van a külső környezet jellemzőinek és változásainak vizsgálatára. Ehhez pedig elengedhetetlen a segítő körültekintő és alapos megfigyelése. A második alapelv a társadalmi erőforrások felkeresése és alkalmazása (pl. családtagok, barátok bevonása a folyamatba). Ennél a fázisnál fontos, hogy a segítő a
kliens pszichoszociális környezetéből a megfelelő embereket a kellő időpontban
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aktivizálja. A külső erőforrások felhasználásának mértékét, ütemezését és jellegét
csakis a kliens érzelmi reakcióinak figyelembevételével és a probléma természetének meghatározásával lehet megállapítani. Ennél a fázisnál lényeges a segítő problémaérzékenysége és érzelmi intelligenciájának fejlettsége. A harmadik irányelv a
kliens pozitív reakcióira való fokozott összpontosítás és az egyes munkafázisoknak
e reakciókra való felépítése. Ilyen pozitívumok és erőforrások lehetnek például a
kliens oldaláról a rendelkezésre álló belső erőforrások (pl. fejlett intelligencia, jó
kommunikációs képesség, higgadtság), valamint a segítőfolyamat során megszerzett tapasztalatok (pl. a segítő kapcsolat során elért úgynevezett „könnyű győzelmek”). Ennél az alapelvnél a segítő feladata a rendelkezésre álló sikeres megküzdési módszerek megerősítése és a kliens motiválása, hogy használja szerzett tudását
és képességeit a problémamegoldó folyamat során. Természetesen – tekintettel a
krízisintervenció szükséges gyorsaságára és eredményorientáltságára – a pozitívumok megerősítésének is gyorsan és hatékonyan kell történniük.
Thomson következő, negyedik irányelve a szakzsargon kerülése. Amellett, hogy a
segítőnek bizonyos esetekben nevén kell neveznie a dolgokat (pl. betegség esetén
a szakkifejezéseket pontosan és körültekintően használnia), a segítő kapcsolat során folytatott kommunikáció legyen egyszerű, hatékony és érthető. A cél, hogy
a kliens minél hamarabb hatékony segítséghez jusson. A segítő és a segített közötti kommunikáció során a szakember szerepéből eredően fölérendelt pozícióban
van (Zastrow, 2009), a tanácsadásnak azonban a krízisorientált szociális munka
thomsoni alapelveinek megfelelően kliensorientáltnak kell lennie, amit a segítő
úgy érhet el, ha minél több információt gyűjt a kliens pszichoszociális környezetéről. A kliens nyelvezetének használata, a megfelelő mennyiségű információ,
valamint az információk hatékony rendszerezésének és átadásának képessége
együttesen teszik lehetővé a krízisfolyamatba való hatékony beavatkozást. Az információgyűjtést és a megfelelő kommunikációs csatornák beágyazását követő
irányelv a krízishelyzetet előidéző problémák rangsorolása és az elsődleges gond
azonosítása, aminek sokszor előfeltétele a fedő-, illetve a másodlagos problémák
gyakran időigényes feltárása. Thomson hatodik alapelve a segítő kapcsolat folyamatának érthető és elfogadható meghatározása. A kliens részvétele a megfelelő
cselekvési alternatíva kiválasztásában éppolyan fontos a krízisintervenciós modell
esetén, mint a szociális munka egyéb területein, a korábban már említett s a krízisközpontú szociális munkára is jellemző szűk időkorlátok azonban behatárolják a kliens tájékoztatásának és a stratégiaállítás folyamatába való bevonásának
lehetőségeit. Az idő szűkössége ugyanakkor nem mehet a kliens részvételének kárára, ezért a folyamat koncentrált időmenedzsmentet igényel a segítő részéről: a
szociális munkásnak egyre több időt kell szánnia egy-egy krízishelyzetben lévő
kliensére, ami a segítőmunka „besűrűsödéséhez” vezet. A krízisközpontú segítő-
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folyamat utolsó irányelve a holisztikus gondolkodás, amely a külső faktorok, a belső erőforrások és a veszélyeztető tényezők mind szélesebb körű figyelembevételére utal. A segítőmunka folyamán a szociális munkásnak kliensével közösen kell
mérlegelnie a bekövetkező potenciális nyereségeket és veszteségeket. A döntéseket
minden esetben a kliensnek kell meghoznia, ám ehhez az is szükséges, hogy a segítő megfelelő információval lássa el ügyfelét a döntése esetleges következményeiről.
3. táblázat. A Roberts-féle hétlépéses stratégia gyakorlati működése
LÉPÉSEK

FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK

1. Felmérés

Fennáll-e közvetlen életveszély a krízishelyzetben?

2. Megismerés

Milyen szerepet vállal a segítő és a kliens a probléma megoldásában? Milyen motivációi vannak a kliensnek?

3. A probléma
definiálása

Hogyan látja a kliens a problémát? Mi a fő probléma, és melyek a
kísérő problémák? Hogyan viszonyul a kliens környezete a problémához? Kik a probléma résztvevői?

4. Az alternatívák Milyen megoldási lehetőségeket tart a kliens reálisnak? Hogyan látja ezeket a segítő? Mennyire megvalósíthatók ezek a stratégiák?
kidolgozása
5. Cselekvési terv

A felvázolt stratégiák közül melyik a legmegfelelőbb? Melyik kecsegtet a legnagyobb sikerrel? Megvalósítható-e a kívánt cselekvési terv?
Milyen mértékű segítség optimális a kliens „kísérése” során?

6. Megvalósítás

Megoldódott-e a krízishelyzet? Betartotta-e a kliens az együttműködési feltételeket? Hogyan változik a kliens és a környezet viszonya
az intervenció során?

7. Értékelés

Sikerült-e elérni a kezdeti célt? Tartós, vagy átmeneti-e az elért változás? Megtanulta-e a kliens a probléma megoldásához szükséges
készségeket és képességeket? Hogyan értékeli a segítő a saját szerepét a folyamatban?

(Forrás: Roberts, 2005)

A krízisintervenció másik gyakran használt modellje Roberts hétlépéses stratégiája (2005), amely a krízis jellemzőinek felmérésével kezdődik. Itt mindenekelőtt
azt kell eldöntenie a segítőnek, hogy fennáll-e a közvetlen életveszély (pl. az öngyilkosság) kockázata. A későbbi lépéseket is annak megfelelően kell tervezni,
hogy milyen gyors beavatkozásra van szükség. A krízisintervenciós folyamat következő lépése a kliens megismerése és az együttműködés feltételeinek megteremtése. Ennél az állomásnál a segítő feladata a kliens motiválása, megnyerése a közös
munkához, ami csak akkor sikerül, ha a kliens részéről is mutatkozik együttmű-
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ködési hajlandóság. Ehhez a fázishoz kapcsolódik a szerepek tisztázása és az együttműködésről szóló döntés meghozatala is. A következő lépés a fő problémák azonosítása és a krízishelyzetben részt vevő személyek meghatározása. Ezután
következik egy aktív kommunikációs szakasz, melynek célja a már azonosított
problémák részterületeinek kliens általi megjelenítése. A kliens feladata ebben a
fázisban a gondok bemutatása saját szavaival, az egyes helyzetekhez kapcsolódó
érzelmek artikulálása, továbbá a problémákhoz kapcsolódó viszonyok tisztázása.
A szakember aktív figyelme a folyamat elengedhetetlen része. A problémák részletes megvilágítását követően érkezünk el a segítő kapcsolat kreatív szakaszába,
vagyis az alternatívák kidolgozásához. Ezek megfogalmazása a kliens feladata, a
segítő csupán generátorként vehet részt a folyamatban, és segítheti kliensét a választási lehetőségek meghatározásában és tisztázásában. Az alternatívák kidolgozását követi egy precíz cselekvési terv, melynek lépéseit ugyancsak a kliensnek kell
elterveznie, a segítő itt is csak kísérőként vehet részt, javaslatokat tehet a részletek
pontosítására, valamint a várható kimenetek racionalizálására. A folyamat aktív
szakasza a megvalósítási fázis, mikor a kliens által kiválasztott alternatíva mentén
megvalósul a cselekvés, és – jó esetben – megoldódik a krízishelyzet. A sikeres befejezést követően kerül sor az értékelésre, továbbá a változások folytonosságának
biztosításáról (pl. esetenkénti későbbi találkozások) is ilyenkor dönthetnek a felek.

Példa a krízisközpontú szociális munka mûködésére
Andrea kórházi szociális munkásként dolgozik egy kisebb vidéki intézményben.
Kliense, Dávid tüdőrákkal küzd. Az 52 éves férfi nagyon rossz szociális körülmények közül érkezett a kórházba, felesége elvált tőle italozó életmódja és játékszenvedélye miatt, ennek következtében gyermekeitől is kénytelen külön élni. A válást
követően barátoknál, ismerősöknél húzta meg magát, majd kiköltözött egy lepusztult tanyaépületbe, ahol egyedül él. A környező földeken végzett alkalmi napszámból és egyéb idénymunkákból tartja fenn magát.
Dávid betegségét a kórházba kerülését követően diagnosztizálták, miután súlyos tünetekkel (erős mellkasi fájdalom, véres köpet) jelentkezett a területi tüdőgondozóban. A betegséget sajnos igen kései fázisban ismerték fel nála (a férfi nem
jelentkezett időben kivizsgálásra), ráadásul kiderült, hogy a rák egy igen agresszív
formája támadta meg a szervezetét. Kezelőorvosa közölte a férfival, hogy kezelés
nélkül hónapjai, kezeléssel pedig legfeljebb néhány éve lehet hátra, terápiaként pedig kemo- és sugárkezeléseket ajánlottak.
A problémafeltáró interjút követően (ekkor még nem volt diagnózis) Andrea
többször is találkozott Dáviddal. A férfi kedvetlennek, fáradtnak, depressziósnak
és érdektelennek tűnt ezeken a beszélgetéseken. Andreának megmutatta a gyer-

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 55

2018. 04. 09. 12:25:02

56 | III. A szociális munka és a szociálpedagógia klasszikus elméletei
mekei képeit, beszélt a korábbi életéről, a házáról, géplakatos munkájáról és a feleségéről, valamint arról, hogy az életében minden tönkrement, amiért csakis önmagát hibáztatja. Amikor orvosától megtudta, hogy gyógyíthatatlan betegségben
szenved, ráadásul fájdalmas, hosszadalmas terápia vár rá, különös kéréssel fordult
a segítőjéhez. Elmondta Andreának, hogy életét kilátástalannak és feleslegesnek
találja, nem kívánja a haláláig vezető szenvedéseket megélni, ezért hamarosan végez magával. Arra kérte Andreát, hogy erről ne értesítsen senkit, és segítsen neki
megfogalmazni és megírni a búcsúlevelét, mert egyedül nem képes rá.
Andreát sokkolta kliense szándéka, különösen annak fényében, hogy az utóbbi
hónapokban több öngyilkosság is történt az intézményben fekvő krónikus betegek körében. Diplomás szociális szakemberként a segítő tudta, hogy Dávid a szuicidumot közvetlenül megelőző úgynevezett „cry for help” (segélykiáltás) szakaszban
van. A segítő számára komoly problémát jelentett, hogy megfelelően reagáljon a
helyzetre, hiszen értette a férfi elkeseredettségét és azt, hogy nem lát egyéb kiutat
a problémából. Tisztában volt azzal, hogy Dávidnak csekély esélye van a gyógyulásra, s tapasztalatból tudta, hogy a férfi komoly fájdalmak elé néz élete utolsó szakaszában. Andrea úgy ítélte, hogy kliense közvetlen életveszélyben van, és segítőként kötelessége legjobb tudása szerint megoldani ezt a krízisszituációt. Ennek
megfelelően konzultált a kezelőorvossal, s a kórházi protokoll szerint a súlyos beteg férfit elszállították egy közeli kórház pszichiátriai osztályára. A segítő tehát a
Roberts-féle krízisintervenciós modell szerint a felmérést követően megállapította
a közvetlen életveszélyt, és eszerint járt el.
Néhány héttel később Dávidot visszaszállították a pszichiátriai osztályról a
tüdőgyógyászati részlegre. A köztes vizsgálatok kiderítették, hogy a tüdején kívül
nincsenek a szervezetében rákos áttétek, s az életkilátásai jobbak, mint korábban
gondolták. A megfelelő táplálkozásnak és higiénés viszonyoknak köszönhetően a
férfi fizikális állapota is javult az utóbbi hetekben. Dávid nem haragudott Andreára, amiért az értesítette a kezelőorvosát az öngyilkossági szándékáról, így a segítő tovább dolgozhatott kliensével. Andrea elmondta, hogy meggyógyítani ugyan
nem tudja Dávidot, abban azonban segíthet neki, hogy betegsége elviselhetőbb
legyen, és megvalósíthassa rövid távú céljait. A férfi megígérte, hogy partner lesz
a folyamatban, és nem szándékozik a jövőben öngyilkosságot elkövetni. A megbeszélések egyikén részt vesz a kezelőorvos és az intézet szakpszichológusa is. Ezzel Andrea tisztázta a kiindulási szerepeket és feladatokat, továbbá bevonta a folyamatba a kórház részéről érdekelt egyéb segítőket is.
Dávid a problémát leginkább a saját viselkedésében látja. Szerinte ennek köszönhető a válása, az elszegényedése, családja eladósodása és a gyermekeitől való
eltávolodása is. A férfi elmondása szerint szégyellte magát, ezért nem kereste a
gyermekeit évekkel korábbi válása és elköltözése óta, deviáns életvitelét viszont
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továbbra is folytatta. Betegsége döbbentette rá arra, hogy az élete véges, nem folytathatja jelenlegi, felelőtlen életmódját, családi kapcsolatait pedig rövid távon rendeznie kell, felelősséget vállalva a saját és gyermekei sorsáért. A segítő érdekes
helyzetbe került. A férfinak egyértelműen súlyos egészségügyi problémái vannak,
de ezzel a multidiszciplináris team másik tagja (a kezelőorvos) foglalkozik, Andreának a probléma szociális kontextusaira kell koncentrálnia: egyrészt a Dávid
betegségével kapcsolatos szociális szükséghelyzetekkel (segély, rokkantsági ellátás,
lakhatás, közgyógyellátás stb.), másrészt az érzelmi szempontból fontos mikroszociális környezet helyreállításával kell foglalkoznia. Az előbbi mechanikus, esetmenedzsment jellegű ügyintézést, az utóbbi viszont bonyolult pszichoszociális
beavatkozást feltételez.
A férfi kérésére végül Andrea felkereste a családját, akik a segítőtől értesültek
Dávid betegségéről. A volt feleség, Eszter már másnap bement a kórházba, meglátogatta korábbi férjét, és Andreát is felkereste az irodájában. A nő elmondása
szerint kapcsolatuknak valóban a férje italozásai, kimaradozásai, megbízhatatlansága és játékszenvedélye miatt lett vége. Ugyanakkor elmondta, hogy a gyermekek látogatását sosem tiltotta Dávidnak, a férfi mégsem járt náluk évek óta.
Eszter következő látogatására a segítő irodájában került sor, ahol Dávid is jelen
volt. A férfi volt felesége előtt is elmondta, hogy adóssága, részeges életmódja miatti szégyenében nem látogatta családját az elmúlt időszakban. A feleség az orvossal való konzultációt követően tisztában volt férje egészségi állapotával és életkilátásaival. Felajánlotta, hogy a terápiát követően Dávid visszamehet hozzájuk,
gondoskodik az elhelyezéséről és ellátásáról. A felajánlást hallva Andrea megkönynyebbült, hiszen ennek hiányában a férfi csak hajléktalanszállóra mehetett volna
(az aktív terápiás szakaszon kívül a kórház nem tartja benn a beteget), ahol viszont
a súlyosan beteg hajléktalanokat nem szívesen fogadják, mert ellátásukra nincsenek felkészülve. Mivel a férfi még több hétig kórházban volt a vizsgálatok miatt,
Eszter megígérte, hogy a gyerekeket is magával hozza a következő héten, hogy találkozhassanak apjukkal.
Dávid nagyon izgatott volt a találkozás miatt, ezért megkérte Andreát, hogy
legyen ő is jelen az első alkalommal. Mivel a kórházi osztályokat 14 év alattiak nem
látogathatják, a találkozót az intézmény kertjében szervezte meg a segítő egy kisebb
piknik formájában. A gyerekek pozitívan reagáltak apjuk közeledésére, s a kisebb kezdeti feszültséget követően oldott légkörben tudtak beszélgetni. Dávid
másnap felkereste a segítőjét, és elmondta neki: úgy látja, van miért küzdenie, és
mindent megtesz a gyógyulás érdekében. Andreával megbeszélték: sok türelemre,
kitartásra, lelkierőre és odaadásra lesz szüksége ahhoz, hogy a következő időszakot végigélje, gyermekeivel való kapcsolatát rendezze, és betegségét megfelelően
kezelni tudja.
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Összefoglalás
A krízisközpontú szociális munka a múlt század második felétől kezdve fokozatosan fejlődött ki, s népszerűsége a mai napig töretlen. A modell a pszichodinamikai gyakorlathoz hasonlóan zárt vagy félig zárt intézményi környezetben alkalmazható igazán, ahol a segítő és a segített közötti közvetlen, külső hatásoktól
mentes és belsőséges viszony leginkább megteremthető. Ennek megfelelően kezdetben elsősorban a kórházi és az igazságügyi szociális munkában alkalmaztak
krízisintervenciót, de később meggyökerezett a gyakorlat a nyitott intézményi
struktúrákban is.
Krízisállapotot bármely olyan élethelyzet előidézhet, amelyet a kliens nem képes megoldani az általa ismert eszközökkel és ismeretekkel. Caplan fedezte fel először, hogy a krízishelyzet megélése és a krízis feldolgozásának lefolyása tipizálható (egyénenként többnyire hasonló) utakon történik. Bandura arra hívta fel a
figyelmet, hogy bár a krízishelyzet a probléma feldolgozása szempontjából hiányos
készségek és képességek miatt alakul ki és eszkalálódik, ezek a képességek taníthatók és tanulhatók, elsajátításukkal az egyén képes problémái önálló megoldására. Erikson szerint a fejlődési krízis természetes a különböző életkorok közötti
átmenetekben (pl. az iskolából való kikerülés idején, a munkaerőpiacra való belépéskor), az igazi gondot a rendkívüli és váratlan krízishelyzetek (haláleset, gyógyíthatatlan betegség) jelentik, amelyeket akcidentális kríziseknek nevez.
A krízisorientált modellben tehát különösen fontos a probléma relativitása,
vagyis hogy azt az élethelyzeti nehézséget tekintjük gondnak, amit a kliens maga
is annak tart, amelyet képtelen egyedül megoldani, s amely a mindennapjaiban
nyomasztó és fenyegető érzést jelent számára. A krízisintervenciós modell mindig
egy konkrét krízisállapot megszüntetésére, a közvetlenül veszélyeztető tényezők
elhárítására törekszik. Thomson szerint a krízisközpontú szociális munka célja,
hogy a klienst visszajuttassa a krízishelyzet felmerülését megelőző, úgynevezett
egyensúlyi állapotba, továbbá hogy a kliens képes legyen a későbbiekben megjelenő hasonló problémák önálló megoldására. Mindez egy resztoratív szociálpedagógiai folyamat mentén történik, ahol a kliens „hibás” problémakezelési módszereit korrigálják, a hiányzó képességeket pedig megtanítják neki.
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III.3. FELADATKÖZPONTÚ SZOCIÁLIS MUNKA
Bevezetés
A krízisközpontú szociális munkához hasonlóan a feladatközpontú gyakorlat
(task-centered practice, TCP) is a szociális segítés kimenetorientált, rövid távon
hatékony formái közé sorolható. A feladatorientált munka esetén a hangsúly nem
egy krízisállapot kezelésén van, hanem egy adott, általában azonnali beavatkozást
igénylő feladat megoldásán. Ebben a modellben a szociális intervenció egyetlen
célja az adott gond minél gyorsabb és hatékonyabb megoldása. A segítő és a segített, egyfajta ügynök–megbízó viszonyrendszert megjelenítve, csupán egy jól körülhatárolható, konkrét feladat végrehajtására köt szerződést. A krízisintervencióhoz hasonlóan a feladatközpontú munka sem biztosít lehetőséget hosszú távú
esetvezetésre. A feladatközpontú segítés a technokrata szociális munka origója,
amelyhez számos elméleti iskola és gyakorlati szakmai irányzat kapcsolódik. Ebben a modellben nincs lehetőség a probléma mélyreható elemzésére, a feladatorientált munka sokszor csupán a fedőproblémák kezelésére, illetve a pillanatnyi
szükséghelyzetek kielégítésére irányul (pl. anyagi javak, lakhatás, ápolási szükséglet stb.). A feladatközpontú megközelítés előnye, hogy már rövid távon is képes
nagyon látványos és kézzelfogható eredményeket felmutatni. Éppen ennek köszönheti ez a koncepció egyre növekvő népszerűségét a fejlett világ országaiban,
mindenekelőtt az önkormányzatok és egyéb fenntartók által működtetett családsegítő és gyermekjóléti jellegű nyitott szolgáltatásformák esetén.

A feladatközpontú szociális munka fejlôdése
A szociális munka feladatközpontú gyakorlata a pszichodinamikai modellről vált
le az 1970-es években. A feladatközpontú szemlélet önállósodása mögött álló ok,
hogy a pszichodinamikai modell gyakran hosszan tartó és túl steril intézményi
kereteket igénylő módszere egyre hatástalanabb volt a sürgős szociális kázusok
kezelésében (Kelly, 2013). Felmerült tehát az igény egy olyan intervenciós modell
kidolgozására, amely (1) rövid távon is érzékelhető, látványos eredményekkel kecsegtet, és (2) képes a zárt intézmények (kórházak, pszichiátriai intézetek, börtönök stb.) falain kívül, a 70-es és 80-as évek nyitott rendszerben végzett szociális
munkájának megfelelő intézményi viszonyok között is működni. A feladatközpontú szociális munka alapmodelljét végül a Chicagói Egyetem két oktatója, Laura Epstein és William Reid dolgozta ki, s tette közzé 1972-ben megjelent publikációjában. A modellt Chicago-szerte helyi szociális és gyermekvédelmi intézmények
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szociális munkásainak bevonásával tesztelték, az adatokat pedig több mint száz
hallgató gyűjtötte és elemezte.
A feladatközpontú gyakorlat gyors elterjedése és máig töretlen népszerűsége
azonban csak a 70-es, 80-as évek amerikai szociálpolitikájában végbement változások tükrében érthető meg igazán. A koncepció elterjedésének előfeltétele volt az
a társadalmi és politikai környezet, amely a gazdasági nehézségekkel küzdő, mind
hedonistább és individualistább amerikai társadalmat jellemezte. Az Egyesült Államokban sosem valósult meg a szociális állam skandináv vagy akár a konzervatív jóléti államok esetén megfigyelhető expanziója. Az amerikai szociálpolitikát
az alacsony összegű és feltételekhez kötött segélyek, az alacsony fejlettségi szintű
szociális intézményrendszer s a jóléti kiadásokra fordított szűkmarkú állami kiadások jellemezték és jellemzik napjainkban is (l. Esping-Andersen, 1990; Zombori, 1994; Lakner, 2012; Tomka, 2015). A szociális alapszolgáltatások és transzferek meghatározó intézményeivé a gyermekjóléti, a segélyezési és a családsegítési
feladatokat koncentráltan ellátó és máig fennálló tagállami és föderális irányítás
alatt álló szociális szolgálatok (social agency) váltak. Ezek az intézmények és az ott
dolgozó szociális munkások rendkívül túlterheltek, a segítők gyakran száznál is
több esetszámmal dolgoznak. Emellett a fenntartók feszes, menedzsment-jellegű,
szigorú adminisztrációs keretek között működő tevékenységet várnak el a szolgáltatóktól. Egy ilyen környezetben szinte kizárólag rövid távú, „tűzoltás jellegű” és
felszínes esetmenedzseri tevékenység képzelhető el. A fentiekből adódik, hogy
a feladatközpontú szociális munka a szociális intervenció mélyebb kontextusait,
a probléma teljes feltárásának igényét, a segítő tevékenység térben és időben való
kiteljesedését messziről kerüli.
A hazai szociális munkában is meghonosodott és egyre népszerűbbé váló esetmenedzsment (case management) kifejezés eredete – noha napjainkban a terminust
a szociális munka számos területén és munkaformájában használják – a feladatközpontú modellig vezethető vissza. A kifejezés jól tükrözi a menedzsmentorientált szociális segítés szemléletét, melynek értelmében az egyének, családok és közösségek életét megnehezítő szociális problémák az emberek közötti viszonyokat
befolyásoló más gondokhoz hasonlóan szervezett és intézményesített megoldási
stratégián keresztül orvosolhatók. Ezek a sztenderdizált megoldási protokollok
azóta is áthatják az intézményesített szociális munka különböző szakterületeit.
A szervezettség ilyen mértéke egyfelől érthető, hiszen a szociális szakma profeszszionalizálódása és a szociális intézményekben folyó munka minőségbiztosítása
szempontjából szükség van az egységes szakmai keretek közti munkavégzésre.
Másfelől, a segítő tevékenység túlzott optimalizálása, sztenderdizálása és racionalizálása éppen a szociális szakma szépségét és lelkét, a problémákra való kreatív,
sokszempontú reagálás képességét veszi el a terepen dolgozó szociális munkásoktól. A társadalmi élet különböző területein bekövetkező, a kapitalista viszonyok-
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nak alárendelt folyamatokat Max Weber a társadalom varázstalanításaként (Entzauberung) írja le (idézi Szelényi, 2014, 1395), utalva arra, hogy az emberek
közötti viszonyok, érzések, élmények, tudások, cselekvések és gondolatok túl bonyolultak és sokszínűek ahhoz, semhogy a kapitalista gazdaság eredményorientált, költséghatékony és funkcionális korlátai közé lehetne őket szorítani.

Elméleti háttér
Ha van a szociális munkának olyan modellje, ahol a gyakorlat megelőzte az elmélet kialakulását, az a feladatközpontú modell. Ahogy korábban is említettük, a
szociális munka feladatorientált szemlélete csupán a modern piacgazdaság folyamatainak és szociális ellátórendszerre gyakorolt hatásának ismeretében értelmezhető igazán. A feladatközpontú modell tehát a múlt század második felében bekövetkezett gazdasági, szociális és politikai változások szakmai következménye.
A kor neoliberális társadalompolitikai szemléletét uraló közgazdászok, mint Friedrich von Hayek vagy Milton Friedman egyértelműen a szociális kiadások karcsúsítása és a szociális jogosultságok korlátozása mellett tették le voksukat. Az állam
feladatát „éjjeliőr” pozícióban képzelték el, hogy az állam csupán az emberek közötti viszonyok keretfeltételeit szabályozza (jogalkotás), valamint erőszakszervezetein keresztül gondoskodjon az emberek biztonságáról és a fennálló kapitalista
gazdasági rend fenntartásáról. Minden egyéb társadalmi szükségletet a piacgazdaság keretei és szabályai szerint kell kielégíteni. A neoliberális érvrendszer szerint tehát egy „jó társadalom” csakis tisztán meritokrata lehet, ahol az egyén elért
pozíciója (anyagi helyzete és társadalmi presztízse) csupán a személyes szorgalmának, tudásának, ambícióinak és rátermettségének köszönhető (Hayek, 1996).
A fenti gondolatot viszi tovább Hayek utilitárius igazságfelfogása, valamint a
piac és a szabadság összefüggéseit részletező írásai. Az utilitárius igazságelmélet
szerint a társadalmi egyenlőtlenségek elfogadhatók és természetesek, hiszen egy
igazságos társadalomban mindenki egyéni érdemei alapján részesül a javakból.
Aki tehát rátermettebb és szorgalmasabb, az jogosan kap nagyobb szeletet a képzeletbeli tortából, mint az, aki lusta és ügyetlen. Ha az állam beavatkozik az egyenlőtlenség természetes rendjébe, és szociálpolitikája által segíti a rászorulókat, szolgáltatásokat tart fenn, és újra elosztja a társadalmi javakat, azzal igazságtalan
társadalmi környezetet teremt a legtehetségesebbek számára. Az állam azáltal
ugyanis, hogy szolgáltatásokat működtet, jelentősen csökkenti az egyén választási szabadságát, amelyet egyébként a „láthatatlan kéz” elve alapján működő szabad
piacok garantálnának az állampolgárok számára (Hayek, 1995). Például amenynyiben az állam a kora gyermekkori gondozást és az anyák szülési szabadságot
követő újbóli munkába állását a minden gyermek számára elérhető és ingyenes
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állami bölcsődei rendszer fejlesztésével kívánja megoldani, azzal a hayeki logika
szerint a jobbmódúak választási szabadságát csökkenti. Az állam ugyanis ebben
az esetben készre szabott és tipizált megoldást (bölcsőde) kínál egy szükségletre
(a gyermek napközbeni elhelyezése), ráadásul a magasabb jövedelmű csoportok
adóiból finanszírozva. Azaz a magasabb (és közepes) jövedelmű csoportok is részesei és finanszírozói lesznek egy olyan rendszernek, ami nem igazán találkozik
a személyes szükségleteikkel. Mi van például akkor, ha az anya csak részmunkaidőben dolgozik, a gyermeke felügyeletét pedig családi napköziben képzelné el,
amely jóval közelebbi, rugalmasabb és barátságosabb hangulatú a kötelezően
igénybe veendő bölcsődénél? Vagy akkor, ha az anya otthonról dolgozik, és csak
heti néhány órára kell bemennie a munkahelyére? Ebben az esetben a házi gyermekfelügyelet vagy saját bébiszitter fogadása sokkal inkább megfelelne a szükségleteinek, mégis rákényszerül az állami bölcsőde használatára.
Az angolszász vagy liberális jóléti államok (Esping-Andersen, 1990) alárendelték jóléti rendszereiket a neoliberális gazdaságpolitika érdekeinek, a szociális munka gyakorlatát pedig egyre inkább a gazdaság- és társadalompolitikában korábban
elterjedt bizonyítékalapú gyakorlatok (evidence-based practice, EBP) határozták
meg. A bizonyítékalapú gyakorlat lényege, hogy a terepen szerzett tapasztalatokból származó tudást (a jó gyakorlatokat) össze kell gyűjteni, szintetizálni, és kiválasztani közülük a legmegfelelőbbet, amelyet ezután egyfajta univerzális modellként minden szereplő alkalmazhat (esetenként kötelező is alkalmaznia). A modell
előnye, hogy ha „mindenki ugyanazt gondolja” egy tevékenységről, akkor mérhetővé és minőségileg garantálhatóvá válnak a különböző szolgáltatások (pl. adósságkezelés) és szolgáltatási csomagok (pl. gyermekjóléti szolgáltatás). A gyakorlat
nagy hátránya viszont, hogy nem reagál az egyéni és helyi igényekre, univerzális
modellként minden szereplő egységesen köteles az adott gyakorlatot alkalmazni
(Temesváry, 2014).
A bizonyítékalapú modellek alkalmazásának legfontosabb előfeltétele a pontos
és kiterjedt adatgyűjtés, valamint a folyamatok mérhetősége. Az EBP-alapú gyakorlatok a szociális munkát (és a szociálpolitikát) megelőzően széles körűen elterjedtek az orvos- és ápolástudományban. A kórházakban, rendelőkben és klinikákon dolgozó egészségügyi szakemberek ma is számos protokoll és sztenderdizált
folyamatleírás alapján végzik munkájukat. Kérdés azonban, hogy az egymással
többé-kevésbé megegyező medikális folyamatokhoz (pl. egy vakbélműtét elvégzése vagy a kórházi gyógyszerkiadás) hasonlóan vajon sztenderdizálhatók-e a szociális munka sokszínű tevékenységei. Már Mary Richmond (1917) is szisztematikus és racionális döntési mechanizmusok sorozataként képzelte el a szociális
intervenciót, ahol elvárhatók és kívánatosak az egymással szinkronizált cselekvések. A tervszerű és professzionális adatgyűjtés és modellkidolgozás azonban a második világháború utáni évekig váratott magára, mire végül az USA-ban frissen
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megalakult Szociális Munkások Országos Egyesülete (National Association of Social Work) megszervezte a szociális munka területéről származó, az adatok gyűjtéséért és feldolgozásáért felelős Szociális Munka Kutatócsoportot (Social Work
Research Group). Az újonnan alakult szervezet több területről gyűjtött adatokat,
például a mentális betegséggel küzdő idős emberekkel végzett szociális munkáról,
a segélyezett családokkal folytatott pszichodinamikai szolgáltatásokról, a sokproblémás családokkal végzett családközpontú terápiáról és a bűnelkövető fiatalokkal
végzett szociális segítés területeiről. Az intézmények eleinte egyáltalán nem lelkesedtek az ilyesféle adatgyűjtésekért, hiszen számos kínos eredmény került felszínre a szolgáltatások monitorozását követően. Például a szociális segítségnyújtásban
részesülő, pártfogói felügyelet alatt álló fiatalok jóval nagyobb valószínűséggel
váltak bűnismétlővé, mint azok, akik nem kaptak hasonló „támogatást”, a szociális szolgálatok által támogatott idős emberek közül pedig többen haltak meg, mint
amennyit a kontrollcsoport tagjainál mértek (Fortune, 2010, 17).
A szociális munkában alkalmazott bizonyítékalapú modell úttörői Reid és Epstein (1972) voltak, akik 32 egészségügyi és pszichiátriai területen folytatott szociális esetkezelést tanulmányoztak és bontottak elemeire. Az így készült esetleírásokat és segítőiviselkedés-elemzéseket ezután egymással szintetizálták, és
beavatkozási modelleket dolgoztak ki belőlük. Az elkészült modelleket a gyakorlatban is kipróbálták, és számos változást hajtottak rajtuk végre. Például rájöttek
arra, hogy a segítő szerepének sokkal nagyobb figyelmet kell szentelniük az esetmunka leírásakor, illetve hogy a segítő és a kliense közötti együttműködést befejező problémamegoldás (problem resolution) fázisa mellett nagyon fontos a köztes
célok teljesítése (task accomplishment) és az így elért részsikerek is.

A szociális munka feladatközpontú megközelítése
A feladatközpontú gyakorlat politikai támogatottsága a mai napig igen nagy, hiszen az intézmények felügyelőbizottságaiban vagy az önkormányzatok képviselőtestületeiben ülő laikusok számára is olyan látható eredményeket képes produkálni, mint a megigényelt segélyek mennyisége, a szakosított gondozási formákban
felvettek száma vagy a szociális lakásprogramban elhelyezettek száma. A könnyen
érthető kimenetek és a látványos statisztikák mögötti szakmai munka minősége
azonban sok kívánnivalót hagy maga után, az intervenciók pedig nem mindig alkalmasak a probléma érdemi és hosszú távú megoldására. Egy kórházban dolgozó szociális munkás például megfelelő fogadókapacitás esetén gyorsan el tud helyezni egy magas gondozási szükségletű idős embert egy bentlakásos otthonban.
Az egész ügyintézés csupán néhány telefonhívás és a megfelelő papírok kitöltése.
Bár a tevékenység szakmailag nem értékelhető, és bárki el tudná végezni, mindez
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a kórház laikusokból álló vezetése számára látványos és hatékony munka, hiszen
az ápolásra szoruló idős emberek nem foglalják tovább az aktív ágyakat.
Bizonyos esetekben ez a hatékony és célorientált megközelítés elengedhetetlen
és szükséges eleme a szociális munkának. Különösen az egészségügyben, az igazságszolgáltatásban és egyéb hatósági területeken dolgozó szakemberek találkozhatnak olyan mértékű időkényszerrel, amely azonnali beavatkozást igényel, és nem
teszi lehetővé a hosszú távú esetmunkát. Ilyenkor a feladatorientált szociális munka minden felszínessége ellenére hatékony megoldást kínálhat. Időbeli korlátai
miatt a feladatközpontú megközelítés elsősorban a kliens korábbi tapasztalataira
és meglévő erőforrásaira épít. Ebben a koncepcióban tehát új erőforrásokat találni vagy a kliens hiányzó képességeit fejleszteni nem, vagy csak nagyon korlátozottan lehetséges. A hangsúly az „itt és most”-on van, ami megakadályozza mindenféle tartós és mély segítői viszony kialakítását.
A probléma definiálása a krízisközpontú gyakorlathoz hasonlóan a feladatközpontú modellben is a kliens feladata. A segítő szakmai képességei birtokában támogatja kliensét a megoldási stratégia kialakításában és céljai elérésében. Az intervenció jól strukturált folyamat, a hatékonyság és gyorsaság alapelveinek
alárendelve, melynek során a konkrét beavatkozásokat a cselekvési struktúra egyes
szintjeihez rendelik hozzá. A támogató kapcsolat alapja minden esetben a kliens
és a segítő között létrejött formális szerződés, amely minél részletesebben tartalmazza az együttműködés menetét.
A feladatorientált szociális munka teljes folyamata 8–12 találkozásból áll (Kelly,
2013), és rendszerint 6–12 hétig tart (Charbonneau et al., 2001). A feladatorientált gyakorlat gyorsasága és strukturáltsága miatt csak olyan kliensekkel képzelhető el, akik hajlandók a segítővel együttműködni. Delegált kliensek vagy közvetett esetek során ugyanis nagyon nehéz a motiváció szakmai alapjait megteremteni, a segítséget igénybe vevőt megnyerni a közös munkának, és folyamatos
együttműködésre ösztönözni. A feladatorientált modell egyik nagy előnye – legalábbis intézményi oldalról szemlélve – hogy egy-egy szociális munkás viszonylag
magas esetszámot képes egyszerre kezelni, hiszen az esetek ügymenete kiszámítható, érthető, és a megoldási stratégiák előre tervezhetők. Gyakorlott szakemberek
a tipizálható esettípusokra többlépcsős megoldási stratégiákat, modelleket dolgozhatnak ki, amelyeket képesek egyfajta sablonként használni a később felbukkanó hasonló eseteknél. Egy-egy ilyen modell integrálja a probléma esetén felkeresendő intézményeket, a kitöltendő dokumentációt, valamint a konzultációra
alkalmas szakembereket. Egy kórházi szociális munkásnak például igen gyakran
kell foglalkoznia magas gondozási szükségletű idős emberek intézményi-elhelyezési ügyeivel, egészségbiztosítást nem fizető – többnyire hátrányos szociális helyzetű – betegek biztosításával, munkaképesség-csökkenés folytán bekövetkező „leszázalékolási” ügyekkel, vagy anyagi segítség intézésével olyan betegek számára,
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akik nem képesek megvásárolni a gyógyszereiket. A szakember ezekre a tipizálható beavatkozásokra eljárási modelleket készít, amelyeket későbbi a saját esetei
során is felhasználhat.
A feladatközpontú szociális munka tehát a jelenre koncentrál, ritkán foglalkozik múltbeli eseményekkel, elhúzódó gondokkal. A probléma előtörténetét csak
annyiban veszi figyelembe, amennyiben az releváns a jelenkori történésekre nézve. A feladatközpontú modell kritikusai szerint a szociális munka e formája túl
intézményközpontú, és a kliens helyett inkább a szociális szolgáltatók és a finanszírozók érdekeit képviseli (Payne, 2014). A feladatközpontú modell ugyanis az
intézmények kimenetorientált érdekeit veszi figyelembe, hogy rövid idő alatt a lehető legtöbb esetet dolgozzák fel a munkatársak. A mennyiségi szempontok a minőségi szempontok elé kerülnek, amihez a feladatcentrikus szakmai gyakorlat is
hozzájárul a rövid távú esetmenedzsment formájában. A feladatközpontú gyakorlat másik kritikája, hogy a kliens kevésbé kerül partneri viszonyba a szakemberrel, sokkal inkább alanya, mint résztvevője a folyamatnak. A szociális munkás
hatalma és ráhatása a folyamatra ugyanakkor túlságosan nagy, tehát a megoldási
stratégiák a szakember igényeit tükrözik, a kliensnek pedig csak kevés beleszólása lesz a saját problémái kezelésébe. Ez a nyomás elveheti a kliens kedvét a későbbi együttműködéstől, és kényszerhelyzetnek tűnhet neki.
A következőkben Marsh és Doel (1992) feladatközpontú szociálismunka-modelljét ismertetjük. A szerzőpáros szerint a feladatközpontú munka kizárólag
a kliens megbízásával kezdődhet. Ennek megfelelően kizárják a delegált és a másodlagos (szülők, testvérek, szomszédok, barátok stb.) kliensekkel végzett munka
lehetőségét. A szolgáltatás igénybevevőjének két dolgot kell világosan megjelenítenie a szociális munkás számára: egyrészt fel kell ismernie a problémát, másrészt
tudnia kell, hogy mit szeretne elérni a segítő kapcsolat során. A probléma felismerése természetesen nem jelenti egyidejűleg a probléma definiálását, a kliensnek
csupán azzal kell tisztában lennie, hogy melyek azok a dolgok, amelyek „rosszul
mennek” az életében, és hogy mit szeretne ezeken változtatni. A feladatközpontú
szociális munka tervszerű, lineáris folyamat, melynek során a segítő és a kliens
közösen jut el a pontosan definiált problémától a kitűzött célok eléréséig. Ennek
megfelelően Doel és Marsh öt alapelv szerint határozza meg a feladatközpontú
szociális munka működését.
– A problémák feltárása a kliens elbeszélése alapján történik. A segítőnek azt
kell problémaként elfogadnia, amit a kliens annak tart, és a megoldás során is a
kliens által érzékelt nehézségekre kell koncentrálnia. Ugyanakkor a szociális munkásnak elég körültekintőnek is kell lennie ahhoz, hogy a kliens által megjelenített
problémát a lehető legrészletesebben, több szempontból is képes legyen szemlélni.
– Problémaközpontúság: ez a szemlélet a bonyolult, többrétegű problémák feloldását és az elsődleges intervenciós prioritások megállapítását jelenti. Az eset-
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munka csak úgy építhető fel hatékonyan, ha a stratégia alapjául szolgáló problémák mind a segítő, mind a kliens számára tisztán láthatóak.
– A célok finomítása, melynek során a szociális munkás segít konkrét és kezelhető formába önteni a kliens vágyait, elképzeléseit a probléma megoldására vonatkozóan. A lépés eredményeképpen világosan definiált célokat kapunk, amelyek
az ügyfél számára is elfogadhatóak, elérésük pedig belátható távolságban van.
– A szakmai együttműködés korlátainak definiálása során főleg az időbeli korlátok meghatározása fontos. A segítőnek és a segítettnek is világosan kell látnia,
mennyi idő áll rendelkezésre a teljes munkakapcsolatra, illetve az egyes részfeladatokra vonatkoztatva. A megfelelően beállított időkorlátok a motivációt és a
hatékonyságot is növelhetik. A kliens ugyanis látja a különböző folyamatok időbeli határait, s az egyes feladatok teljesítésével járó sikerélmények motiválhatják a
további együttműködésben.
– Szerződéskötés: ez a szakmai munka alapja a kliens és a segítő által aláírt formális szerződés, amely pontosan meghatározza a megbízás jellegét, a feldolgozandó problémákat, valamint az elérendő célokat és a határidőket.
A fenti alapelvek nyomán már pontosan meghatározható a feladatközpontú
esetmunka folyamata, amelynek első lépése a kliens által érzékelt probléma elbeszélése a kliens saját szavaival (scanning). Itt a segítőnek aktív figyelemre kell törekednie, az ügyfél pedig szabadon megjelenítheti a problémához fűződő érzéseit és gondolatait. A következő lépés a kliens által megjelenített probléma
kiegészítéseit tartalmazza (additions). A segítő feladata támogatni ügyfelét abban,
hogy a probléma kliens szempontjából való érzékelését megtisztítsák a mások által gyakorolt hatásoktól és véleményektől. A szociális szolgáltatások igénybevevőit is befolyásolja a környezetük, a család, a barátok, a munkatársak, és ez a befolyás
a probléma érzékelésére is torzító hatást gyakorolhat. A segítő arra törekszik, hogy
a problémával kapcsolatos viszonyulás valóban a kliens érzéseit, gondolatait és
érzelmeit fejezze ki. A következő lépés a problémának a segítő és a kliens általi
alapos vizsgálata és a probléma részleteinek (details) feltárása. Ezt követően a segítő mint külső szakértő összefoglalja a probléma elemeit a kliens számára (quotations). Fontos, hogy a segítő az ügyfél nyelvezetét használja, s a probléma elemeit a kliens számára is érthető módon fogalmazza meg. Miután a kliens megértette
a probléma egyes elemei közötti összefüggéseket, fontossági sorrendbe állítja a
definiált részproblémákat. Az így meghatározott fontossági sorrendet a szakembernek is szükséges elfogadnia, és prioritásként kell kezelnie. Az alapprobléma
definiálása a kliens és a segítő közös feladata (selection). Az alapprobléma jellege
meghatározza a segítő kapcsolat teljes folyamatát, ezért a szociális munkásnak
körültekintően kell eljárnia, hogy az alapproblémát pontosan, a kliens számára is
érthető módon határozzák meg.
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Payne (2014, 147) a szociális intervenció lépésről lépésre való felépítését és a
szakmai tevékenység racionális strukturálását tartja a feladatorientált szociális
munka legfontosabb részének. A segítőfolyamat megtervezését az alábbi lépcsőkben képzeli el:
1. egyetlen tevékenység kiválasztása a számos opció közül;
2. megegyezés a klienssel a kiválasztott tevékenység elvégzésére vonatkozóan;
3. a pontos részletek megtervezése;
4. annak vizsgálata, hogy az adott tevékenység elvégzése hogyan hat az általános célok elérésére – a kliens bevonásával;
5. a lehetséges akadályok feltérképezése;
6. a kliens folyamatos és megfelelő támogatásának és „kísérésének” biztosítása;
7. a folyamat összefoglalása.
Payne modelljének lényege, hogy a segítő kapcsolat egyes munkafázisai tisztán
elkülönülnek egymástól, a kliens és a segítő egyszerre csak egy gonddal foglalkozik. Egy probléma vagy részprobléma megoldása azonban teljes figyelmet és energiát követel mindkét fél részéről. Ha az adott részprobléma megoldása sikerült,
akkor nyílik csak lehetőség továbblépni a következőre. A végső cél elérése pedig
fokozatosan valósul meg az egyes részproblémák feloldása által. Mindez jól strukturált és átlátható modellt eredményez, ahol a részletek megoldásával jutunk el a
súlyponti problémák kezeléséhez. A modell lehetőséget biztosít az „apró győzelmek” sikerének megélésére a kliens számára, aki látva a haladást motiválttá válik
a bonyolultabb, nagyobb energiabefektetést igénylő célok elérésére. Payne modelljének időbeli periodizáltsága azonban felveti annak veszélyét, hogy az egymással
összefüggő problémák külön-külön történő kezelése nem mindig lehet előfeltétele vagy következménye egy másik probléma kezelésének. Például egy alkoholizmussal küzdő, munkanélküli, bizonytalan lakáshelyzetű személy esetében nem
könnyű fontossági sorrendbe állítani az egyes problémákat és külön-külön kezelni azokat anélkül, hogy egy másik gond fenyegető árnya ne vetődjön az aktuálisan
kezelt problémára. A fenti esetben lehet, hogy az elsődleges probléma valóban a
kliens alkoholbetegsége, de a hétköznapi élet realitásaiból eredően szinte lehetetlen a segítőnek csupán az alkoholbetegséggel foglalkoznia, ha mindeközben a kliens nem talál munkahelyet, nem képes a számláit fizetni, és végül kilakoltatják.
Mivel a feladatközpontú szociális munka kimenetorientált, a segítőfolyamat sikerét is elsősorban a kimeneteken, az elvégzett munka eredményein keresztül lehet
lemérni. A kimenetközpontú vizsgálat során a szociális szakember egy képzeletbeli tükröt tart a segítőfolyamat egésze elé, amelyben láthatóvá válnak a korábbi
tevékenységek eredményei. A kimenetek vizsgálata a kezdeti munkafolyamatra
való visszatekintéssel kezdődik: Milyen volt a probléma a segítő kapcsolat kezdetén? Ezt követi a klienssel kötött megállapodás felülvizsgálata: Mire szerződtünk
a klienssel? Pontosan milyen feladtok elvégzésére kaptunk meghatalmazást a szol-
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gáltatást igénybe vevőtől? Ezt követi a célok vizsgálata: Melyek voltak a segítő kapcsolat elején megnevezett célok és részcélok? Mely célokat tudtuk teljesíteni, és melyeket nem a folyamat végére? Ezután történik meg az elvégzett szakmai munka
részleteinek vizsgálata: Melyek voltak azok a résztevékenységek, amelyek sikeresnek
bizonyultak, és melyek lettek sikertelenek a segítő kapcsolat során? Az értékelés legvégén a jövőre vonatkozó kérdésekkel érdemes foglalkozni: Képesek vagyunk a folyamatot megismételni? Mire van szükségünk ahhoz, hogy szakmailag jobbá és hatékonyabbá váljunk?

Példa a feladatközpontú szociális munka mûködésére
Éva (37) 5 éve dolgozik szociális munkásként egy nagyvárosi családsegítő és gyermekjóléti központban. Munkája rendkívül megterhelő, egyszerre 60-70 esettel kell
foglalkoznia, ezért gyakran túlórázik. Az intézményben szupervízióra csak korlátozottan van lehetőség, a nő gyakran úgy érzi, hogy teljesítőképessége határára
jutott. Problémájáról beszél a főnökével, aki ugyan segítőkésznek és megértőnek
mutatkozik, de elmondja Évának, hogy az önkormányzat nem ad több pénzt az
intézmény működésére, nem tud új kollégákat felvenni, a jelenlegiekkel kell ellátni az egyre gyarapodó feladatokat. Ráadásul a polgármester és a képviselő-testület egyre nagyobb elvárásokat fogalmaz meg a családsegítővel szemben, hiszen az
iskolák jelzése alapján megugrott a hiányzások száma, a fiatalok pedig napközben
a parkokban és a plázákban múlatják az időt, alkoholt fogyasztanak, és zavarják
a környéken lakók nyugalmát. A hajléktalanok nagy száma a közterületeken ugyancsak problémát jelent a polgármesternek, amiért szintén a családsegítő hatékony
közbeavatkozását sürgeti. A családsegítő vezetője havonta beszámol a szociális
bizottságnak az intézmény munkájáról, akiknek korábban szívesen beszélt kollégái elhivatottságáról, a családsegítőben végzett munka társadalmi értékéről és a
kliensek megbecsüléséről. A szociális bizottságban azonban közölték vele, hogy
őket inkább a számok és tények érdeklik. Azóta a vezető ábrákon és táblázatokban
mutatja be, hogy pontosan hány ember fordult a központhoz és milyen problémákkal, továbbá hány főnek intéztek segélyt, hányat helyeztek el különböző intézményekben stb.
Péter (26) a családsegítőben lévő irodájában keresi fel Évát. A férfi az első beszélgetés során elmondja, hogy egy közeli kisvárosban nőtt fel, ott szakiskolát végzett
(bútorasztalos lett), és a jobb megélhetés reményében költözött a nagyvárosba néhány éve. A helyi bútorgyár bezárása után azonban munkáját 2 éve elveszítette, a
városban nincsenek barátai, és élettársi kapcsolatban sem él senkivel. Egyetlen
jövedelme, hogy a közeli piacon dolgozó árusoknak segít néha a rakodásban és a
takarításban, ez azonban csak alkalmi, feketén végzett munka, s csekély megél-
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hetést biztosít a számára. A férfi munkásszállón él, ahol a szálló vezetőjének jóvoltából megtarthatta lakhatását a munkahelye megszűnése után is, de ma már
ezt sem tudja fizetni, ezért többször felszólították, hogy hagyja el a szobáját, és
félő, hogy napokon belül kilakoltatják.
A beszélgetés során feltűnik Évának, hogy Péter rendkívül magányos és zárkózott, nehezen létesít kapcsolatot másokkal, és depresszióval küzd, ami nyilvánvalóan kezelést igényelne. A férfi a beszélgetés során egyértelműen elhatárolódott a
hazaköltözés gondolatától és attól, hogy családjától, szüleitől kérjen átmeneti segítséget. Elmondja, hogy szüleivel nem jó a viszonya, haraggal váltak el egymástól, amikor eljött otthonról, de erről nem szeretne beszélni. Az is kiderül, hogy
Péter komoly hátfájdalmakkal küzd, ami nagyon megnehezíti számára a megterhelő asztalosmunka végzését; arra gyanakszik, hogy fájdalmát gyermekkorában
diagnosztizált középsúlyos gerincferdülése okozza, kivizsgáláson azonban azóta
sem volt.
Éva úgy érzi, hogy kliensének hosszú távú, sok befektetett energiát, figyelmet
és türelmet igénylő professzionális segítségre lenne szüksége. Ugyanakkor világosan látja, hogy a rá osztott magas esetszám, a családlátogatások és a sok papírmunkával járó ügyintézés mellett ezt képtelen megadni a férfinak. Éva belátja, hogy
egy számos deprivációt felvonultató komplex helyzet nagyszámú aspektusával
kellene egyszerre törődnie. Foglalkoznia kellene például Péternek a szüleihez fűződő viszonyával, esetleges gyermekkori traumáival, a kapcsolati problémáival, intézkednie kellene a férfi depressziójának és gerincbántalmainak megfelelő kezeléséről stb.
Mivel minderre nincs lehetőség a feszes intézményi keretek között, a segítő úgy
dönt, hogy a gondokat fontossági sorrendbe rendezik ügyfelével, és közösen kiválasztják azokat a fő problémákat, amelyek azonnali kezelést igényelnek. Ezek a
vezető problémák a férfi alacsony jövedelme (gyakorlatilag nincs is neki), illetve
a biztos lakhatás hiánya. Az ehhez kapcsolódó ügyintézés mechanikus folyamat,
kevés munkaórát vesz igénybe, azt is csak néhány napra elosztva. Éva elsőként egy
gyors önkormányzati krízissegélyt intéz a férfinak a pillanatnyi kiadások fedezetére és a szállón keletkezett lakbérelmaradás kiegyenlítésére. Ezzel párhuzamosan
benyújtja kliense igényét egy rendszeresen folyósított, magasabb összegű állami
segélyre, valamint időpontot egyeztet számára a helyi munkaügyi központban.
A lakhatás biztosítása érdekében felkeresi a közeli hajléktalanszállót, ahol viszonylag gyorsan sikerül helyet találnia Péternek, minimális térítési díj ellenében, de
magasabb komfortfokozatú részlegen, amit a férfi a jelenlegi alkalmi munkáiból
is fenn tud tartani.
Az eset tehát viszonylag gyorsan „megoldódott”, Péter jövedelme és lakhatása
biztosítva van. A családsegítő statisztikájának megfelelő rovatában felbukkan egy
újabb sikeresen zárult hajléktalanszállói elhelyezés és segélyügyintézés, a folyamat

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 69

2018. 04. 09. 12:25:02

70 | III. A szociális munka és a szociálpedagógia klasszikus elméletei
kimenetelével azonban sem Péter, sem Éva nem lehet maradéktalanul elégedett,
hiszen mindketten igényelték volna a problémához kapcsolódó pszichoszociális
kontextusok mélyebb feltárását és feldolgozását.

Összefoglalás
A feladatközpontú szociális munkát a neoliberális gazdasági folyamatoknak a szociális szolgáltató rendszerre gyakorolt kimenetorientált elvárásai igénylik. Ez a
szociális munka menedzsment-központú modellje, amely rövid távon képes hatékony, bár esetenként felszínes eredményeket elérni. A modell a második világháborút követő amerikai szociális munka egyik fő irányzata, amely napjainkban
is meghatározza az amerikai és más, elsősorban neoliberális és neokonzervatív
szociálpolitikát folytató országok szociális szolgáltatásainak működését, a segítők
és segítettek közötti kapcsolat jellemzőit.
Mivel a feladatközpontú modell gyakorlati megalapozottságú, elméleti eszköztárának vizsgálata esetén nem beszélhetünk a más szociálismunka-gyakorlatokat
meghatározó mélyre ható szociológiai, pszichológiai vagy épp közgazdaságtani
elméletekről. A koncepció elméleti kiindulópontja, hogy a szociális segítés tevékenységei problémacsoportok szerint tipizálhatók, jó gyakorlatok mentén leírhatók és bizonyos sztenderdek alapján továbbterjeszthetők. Más szavakkal: a segítői
viszony folyamata sztenderdizálható, az egészségügyben is használt szakmai protokollokhoz hasonlóan leírható. A feladatközpontú gyakorlat kritikája, hogy nem
veszi figyelembe a bonyolult emberi viszonyokat, az egyes esetek eltéréseit, valamint az emberi problémák és szükségletek sokszínűségét.
A segítői munka gyakorlatában megfigyelhető tevékenységek hatékonyságát
folyamatosan mérni, monitorozni kell. A mérés során legjobbnak bizonyuló gyakorlatok, módszerek, megoldások és terápiák ezután egy univerzálisan alkalmazandó modellé állnak össze. Ezt a folyamatot bizonyítékalapú tervezésnek, az így
létrehozott gyakorlatokat pedig bizonyítékalapú gyakorlatoknak (evidence-based
practice) hívjuk. A feladatközpontú szociális munka mindig az „itt és most”-tal
foglalkozik, a legsürgetőbb, leggyorsabban elhárítandó problémák megoldására
koncentrál.
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III.4. KOGNITÍV-BEHAVIORISTA SZOCIÁLIS MUNKA
Bevezetés
A kognitív-behaviorista szociálismunka-irányzat középpontjában az emberi viselkedés és az abban bekövetkező változások tanulmányozása áll. Míg a pszichodinamikai modell a lelki folyamatok viselkedésre gyakorolt hatásával foglalkozik,
addig a kognitív-behaviorista modell közvetlenül a kliens viselkedését veszi górcső
alá. A kognitív-behaviorista segítő kapcsolat célja a probléma szempontjából meghatározó jellegű pozitív változások előidézése a kliens viselkedésében. A segítőmunka kiindulópontja – a feladatközpontú koncepcióhoz hasonlóan – a probléma
ügyfél általi érzékelése. A szociális munkás feladata a kliens kísérése a problémamegoldó folyamat során és a fokozatos fejlődés nyomon követése, ami leginkább
az ügyfél problémaérzékelésében bekövetkezett változásokon keresztül mérhető.
A kognitív-behaviorista szociális munka módszertana elsősorban a pszichológia
eszköztárából merít, ennek köszönhetően a gyakorlat erős empirikus alapokkal
rendelkezik. Az elméleti pszichológia képviselői ugyanis már régóta végeznek hatékony viselkedéstudományi kutatásokat, amelyeket a szociális munka – mint viszonylag fiatal diszciplína – saját gyakorlatában hasznosítani tud.
A kognitív-behaviorista modell jelentős szociálpedagógiai alapokkal is rendelkezik, hiszen a változás az egyén szociális tanulásán és a gondolatok kognitív újrastrukturálásán alapul. A szociális munka kognitív-behaviorista gyakorlata a
korábban bemutatott pszichodinamikai, feladatközpontú és krízisközpontú modellekhez hasonlóan a szociális segítés tradicionális problémamegoldó alakzataihoz tartozik. A szociális intervenció két főszereplője a segítő és a kliens, a változás pedig egy viszonylag egyszerű bemenet- és kimenetorientált modellben
képzelhető el, ahol a bemeneti oldalon található a korábbi „hibás” magatartás, a
kimeneti oldalon pedig a társadalmilag elfogadható és a problémamegoldás szempontjából is hatékony „korrigált” viselkedés.
A szociális munka gyakorlatában a kognitív-behaviorista terápiát elsősorban
zárt vagy félig zárt intézményi környezetben lehet hatékonyan alkalmazni, amely
biztosítja a kliens és a segítője közötti kapcsolathoz szükséges szakmai intimitást.
Ebből adódóan a gyakorlat egyik jellemző felhasználási területe az igazságügyi területen – különösen a börtönökben és más zárt intézményekben végzett – szociális munka. A kognitív-behaviorista terápia egy másik jellemző területe a krónikus
betegekkel végzett kórházi szociális munka. Különösen a tumoros és más súlyos
betegekkel foglalkozó szociális szakemberek alkalmazzák gyakran ezt a gyakorlatot. A kognitív-behaviorista szociális munka ellenzői szerint a szemlélet túlságosan is medikális irányultságú, és nem veszi kellően figyelembe a probléma szem-
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pontjából releváns környezeti hatásokat és erőforrásokat. Ennek következtében a
modell túl individualista irányultságúvá válik, ami megakadályozza a probléma
társadalmi kontextusainak feltárását és megismerését.

A kognitív-behaviorista szociális munka fejlôdése
A szociális munka kognitív-behaviorista gyakorlata a 20. század közepén fejlődött
ki, ám a viselkedésterápiás pszichológiai kutatások évtizedekkel megelőzték a koncepció szociális munkában való elterjedését. A kognitív terápiák elméletalkotásának fi lozófiai gyökerei még ennél is korábbra, a görög és római sztoikusok,
valamint a buddhisták és taoisták ok-okozati összefüggéseket feltáró és a viselkedésfajták emberi logikára épülő megfigyelését előtérbe helyező gyakorlatáig nyúlnak vissza. Az elméletet megalapozó pszichológiai vizsgálatok közül a legjelentősebb Watson klasszikuskondicionálás-elmélete (classical conditioning theory) és
Pavlov operatívkondicionálás-elmélete (operat conditional theory) (Weaver et al.,
2014).
A kognitív irányzatok úttörői az 1950-es és 60-as években végezték fő vizsgálataikat, amelyek lényege a mentális problémák (jellemzően a depresszió és a szorongás) és a viselkedési zavarok közötti kapcsolatok feltárása volt. Érdemes megemlíteni például Wolpe 1958-as vizsgálatát, amelyben – korábbi állatkísérletekből
kiindulva – azt kutatta, hogyan lehet a félelmeket és fóbiákat kiváltó ingereket
kezelni és a megfelelő mederbe terelni. Wolpe módszerének lényege az volt, hogy
mesterséges ingereken keresztül félelemhelyzetet generálnak, amit egy rövidebb
nyugalmi ciklus, egy úgynevezett relaxációs fázis követ. Például ha valaki fél a
kutyáktól, a terápia részeként megmutatnak neki egy kutyáról készült képet, vagy
pórázon bevezetnek a szobába egy kutyát. Az inger valószínűleg félelmet vált ki
az illetőből, amelyet egy hosszabb-rövidebb mesterséges relaxációs fázis követ (pl.
zenehallgatás, beszélgetés, séta). A folyamat ismétlése a félelem mérséklődéséhez,
majd fokozatos elmúlásához vezethet, hiszen a félelmet kiváltó inger kellemes eseményekkel párosul. A módszer szorongásos eseteknél valószínűleg jól alkalmazható, traumatizált egyéneknél azonban (például akit korábban kutyatámadás ért)
a terápia sikere kétséges. A módszert később Lang (1968) szisztematikus deszenzitizáció néven vezette be a viselkedésterápiába. Wolpe és Lang modelljének lényege, hogy a félelmet kiváltó ingerek mindig valamilyen negatív visszacsatoláshoz, képzelt vagy megtapasztalt eseményekhez, cselekményekhez köthetők.
Mennyiben lehet azonban az emberi viselkedést befolyásolni, ha az egyes cselekvésekhez, magatartásokhoz szándékosan és irányítottan pozitív ösztönzőket rendelünk?
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A pozitív ösztönzők egy ilyen tudatosan alkalmazott rendszere az úgynevezett
zsetonrendszer (token economy). A modellt Ayllon és Azrin vezették be 1961-ben
az Illinoisi Állami Kórházban végzett viselkedésterápiás munkájuk során, annak
érdekében, hogy a rájuk bízott betegek gyógyulását egy operatív tanulási folyamat
által elősegítsék. A zsetonrendszer lényege, hogy a kívánt viselkedést egy kuponokon vagy zsetonokon alapuló jutalmazási folyamattal motiváljuk (Kazdin, 1978).
Noha a módszer magyar elnevezése zsetonrendszer, a motiváció eszköze természetesen számos más dolog is lehet (pl. bélyegek, kuponok, érmék), a lényeg, hogy
a külvilágban önmagában a jutalmazás eszköze értéktelen legyen. A zsetont a kedvezményezett beválthatja valamilyen kívánt cél elérése vagy bizonyos javak megszerzése érdekében (pl. közvetlenül pénzre, esetleg valamilyen szolgáltatásra vagy
kedvezményre cserélheti). A különböző viselkedések eltérő pontértékűek, a cselekvésbe fektetett energia mértéke szerint (pl. ha a gyermek rendet tesz a szobájában, az két zsetont ér, ha kiviszi a szemetet, az csak egyet).
A jutalmazásnak ezt a módszerét kezdetben fogyatékkal élők intézményeiben,
valamint pszichiátriai betegeket gondozó intézményekben és antiszociális fiatalokkal végzett terápiák során vezették be (Szabó, 1999, 67), később azonban elterjedt az amerikai családokban mint a gyermek motiválásának megbízható módszere, s épp emiatt került a modell szokatlanul nagy reflektorfénybe és a kritikák
kereszttüzébe. A zsetonrendszer kritikusai alapvetően két problémára hívják fel
a figyelmet. Az egyik, hogy a koncepció támogatja a patriarchális struktúrákat,
vagyis a segítő és a segített közötti függő, alá-fölé rendeltségi helyzetet eredményez, amivel akaratlanul is főnök–beosztott-viszonnyá formálja a segítőfolyamatot.
A másik gyakran említett probléma (különösen a gyermekneveléssel kapcsolatban), hogy a zseton anyagilag érdekeltté teszi az egyént a cselekvés végrehajtásában, vagy a megszokott viselkedés módosításában. Ez egzisztencialista-materialista motivációt eredményez, ahol a cselekvő célja nem a kívánt változás elérése,
hanem az azonnali jutalomszerzés. A gyermek tehát nem azért tesz rendet szobájában, mert belátja, hogy ez jó (kellemesebb, kényelmesebb és tisztább környezetet
eredményez), hanem a pillanatnyi haszonszerzés céljából cselekszik.

Elméleti háttér
A kognitív-behaviorista terápia alapja egy irányított tanulási folyamat, amelyet
szociális tanulásnak nevezünk. A szociális képességek elsajátítása már egészen
korai életszakaszban elkezdődik. Erikson (1998) szerint a tanulási folyamat során
az ember elsajátítja a külső környezeti feltételekhez leginkább alkalmazható viselkedésformákat, illetve a környezeti feltételek változásainak megfelelően képes fo-
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lyamatosan módosítani a problémák megoldásához rendelkezésére álló eszközökön, beleértve a készségek és képességek továbbfejlesztését is. Így képesek vagyunk
a korábbi viselkedési modelleket a megváltozott körülményeknek megfelelően
rendszeresen felülírni.
A szociális tanulás elsődleges formája a modellkövetés, amely mások viselkedésének lemásolásával lehetővé teszi a körülöttünk lévő emberek viselkedési mintáinak eltanulását és alkalmazását saját mindennapjaink során (Buda, 1997).
A kognitív tanuláselmélet értelmében az élethelyzeti problémák kialakulásának
oka a körülöttünk lévő világ nem megfelelő érzékelése, a hibás észlelés pedig hatással van gondolatainkra és cselekedeteinkre, hibás viselkedésekhez vezet, elindítva egy bonyolult problémaspirált (Payne 2014). Az így rögzült viselkedésekhez
kapcsolódó pozitív (jutalmazás) vagy negatív visszacsatolások (büntetés) fokozhatják a cselekedetek intenzitását, ezáltal a probléma eszkalálódásához vagy éppen
enyhüléséhez vezethetnek.
Ellis racionális emocionálisviselkedés-elmélete (rational emotional behavior
theory) a korabeli görög és római filozófusok megközelítéseiből kiindulva arra a
következtetésre jutott, hogy az emberi félelmeket, szorongást és egyéb lelki zavarokat nem önmagukban bizonyos tárgyak vagy események okozzák, hanem az
egyének tárgyakról és eseményekről alkotott képe (Ellis–Dryden, 1997). Ellis elméletében megkülönbözteti a racionális érzelmeket az önpusztító, irracionális
képzetektől. A logikátlan, inkoherens irracionális képzetek az esetek többségében
önpusztító érzelmi reakciókhoz vezetnek (pl. neurózishoz, depresszióhoz vagy
szorongáshoz), amelyek könnyen elkerülhetőek lennének a bennünket körülvevő
világ racionális észlelésén keresztül. Az Ellis által kidolgozott racionális-emocionális viselkedésterápia lényege, hogy a destruktív képzeteket racionális látásmóddal célszerű helyettesíteni. Például a szeretetéhség, a másoknak való teljes megfelelés és a konfliktusok állandó kerülése egy illogikus és irracionális téveszme,
amely károsan befolyásolja az egyéni reakciókat. Ebben az esetben ha az egyén
úgy érzi, hogy egy másik személy (pl. a barátja, ismerőse vagy szomszédja) valamiért neheztel rá, akkor szorongani kezd, ami negatívan befolyásolja a hétköznapi cselekedeteit és a külvilág ingereire adott reakcióit. Ellis szerint a helyes reakció
nem a másiknak való teljes és feltétel nélküli megfelelés, hanem annak elismerése,
hogy szeretetben és közösségben élni ugyan jó, de ennek hiánya bizonyos keretek
között mégiscsak elviselhető. Ugyanilyen téves, irracionális képzet lehet például
a társfüggőség, a túlzott óvatosság, az önzés vagy a múltbéli eseményekben való
túlzott elmerülés. A terápia lényege tehát, hogy az irracionális képzeteket a segítő
közreműködésével logikus és racionális világképpé változtassuk. Erre megfelelő
módszer lehet például a meditálás, a naplóvezetés vagy a vizualizáció. A vizualizációnak, másképp az irányított képzelet technikájának lényege, hogy az egyén a
lehető legrészletesebben elképzeli (nem feltétlenül megtervezi) az előtte álló ese-
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ményeket. A módszer különösen gyakran alkalmazott gyakorlat a sportpszichológiában, de más területeken sem ritka. Például egy úszó a versenyen még a rajtkövön állva elképzeli az úszását és a várható vagy legalábbis az áhított győzelmet.
Képzeletét számos tényező befolyásolja: a közönség zaja, a víz és a medence látványa, a környezetet meghatározó színek, fények és szagok stb. A legerősebb befolyásoló tényező azonban a korábbi cselekményhez fűződő emlékek felelevenítése (pl. ha az úszó győzött már korábbi versenyeken, akkor a győzelem emlékét
idézi fel).

A szociális munka kognitív-behaviorista megközelítése
A kognitív-behaviorista terápiák szociális munkában való elterjedése Eileen Gambril nevéhez köthető. Gambrill (1977) és munkatársai a Michigani Egyetemen végeztek vizsgálatokat a viselkedésalapú megközelítéseknek a szociális munka gyakorlatába való átültetéséről. Úgy gondolták, a pszichológia területén már sikeresen
működő és empirikus adatokkal kellőképpen alátámasztott modell sikeresen hozzájárulhat a szociális munka tudományos fejlődéséhez és önálló szakmaként történő elismeréséhez. A gyakorlat először a pszichiátriai betegekkel és a fogyatékkal
élők körében végzett szociális munkában vált népszerűvé, majd később elterjedt
az igazságügyi és az egészségügyi területeken is.
A kognitív behaviorista gyakorlat egyik legjellemzőbb módszere az úgynevezett szociálisképesség-tanulási módszer (Sheldon, 1998; idézi, 2014, 163). A szociálisképesség-tanulási módszer (social skills training) lényege egy hétlépcsős modellben írható le. A folyamat (1) a problémák definiálásával kezdődik. Problémának
tekintünk minden olyan nehézséget, ami abból adódik, hogy viselkedésünk egy
adott élethelyzet esetén eltér az elvárt normális (társadalmilag elfogadott és megfelelő) magatartástól. Mivel az adott helyzetre való reakció tevékenységek bonyolult sorozataként írható le, meg kell találni a „lyukat” a tevékenységláncban, és a
hibás viselkedést kell korrigálni. A második lépés (2) a probléma elemeire bontása. Az így kapott kisebb egységeken keresztül könnyebben definiálhatók és kezelhetőek a bonyolultabb, összetettebb nehézségek is. A harmadik lépésben (3) a kliens azonosítja azokat a nem megfelelő vagy hibás viselkedéseket, amelyek a
probléma kialakulásához és eszkalálódásához vezettek. A segítő feladata a kliens
kísérése ebben a felismerési folyamatban. Ezt követi (4) a kívánt viselkedés megjelenítése, ami a szociális munkás és a kliens közös feladata. Az elemeire bontott
probléma és a definiált hibás viselkedés mentén a segítő és kliense egy szociális
tanulási folyamaton keresztül képes kidolgozni a probléma megoldásához szükséges korrigált viselkedést. A tanulási folyamatban a segítő prezentálja a kívánatos
viselkedést, feltárva annak a kliensre nézve várható következményeit. A szociális
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munkás segíti ügyfelét abban, hogy az (5) megértse a helyzetet, tudatában legyen
a megváltoztatott viselkedésminta szükségességének, továbbá lássa, hogy miért
van szükség a viselkedése megváltoztatására. Ezután következhet (6) a közösen
felépített új viselkedési modell valós élethelyzetekre való adaptálása. Ekkor derül
ki, hogy a közösen felépített stratégia mennyire sikeres a probléma kezelésében.
A segítő kapcsolat záró fázisa (7) az eredmények közös értékelése és a kliens viszszacsatolásainak feldolgozása.
6. ábra. Sheldon szociálisképesség-tanulási modellje

A probléma
definiálása

A kívánt
viselkedés
megjelenítése

A probléma
elemeire bontása

A változás
szükségességének
megértése

A hibás
viselkedések
azonosítása

Új
viselkedésminta
adaptálása

Az eredmények
közös értékelése

(Forrás: Payne, 2014)

A feladatközpontú szociális munka másik népszerű gyakorlata az úgynevezett
motivációs interjúzás (Wahab, 2005). A motivációs interjú módszere különösen
hatékony lehet például a delegált kliensekkel végzett igazságügyi szociális munkában vagy bántalmazott személyek támogatása esetén. Motivációs interjú alkamazására akkor kerül sor, ha a kliens valamilyen okból nem hajlandó együttműködni a segítővel, illetve ha fenn is áll az együttműködési hajlandóság, a kliens
nem kellőképpen motivált a kooperáció során. Az interjú célja azon rejtett erőforrások és motivációk feltárása, amelyek – akár tudat alatt is – rendelkezésre állnak,
és segíthetik az egyént a probléma hatékony kezelésében. A feltárás a segítő aktív
kísérése mellett zajlik. A kliens és a megoldandó probléma így egyszerre kerül a
segítő kapcsolat középpontjába, a kliens a probléma megoldásához szükséges erőforrások birtokosaként jelenik meg, a probléma megoldása pedig a segítő kapcsolat végső célja. Mivel a szociális munkás sokszor demotivált vagy nyíltan ellenséges ügyfelekkel kerül kapcsolatba, a közös munka alappillére az együttműködés
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kialakítása. A motivációs interjús technika lényege, hogy a kliens értékei és jelenlegi viselkedése közötti ambivalens viszony feltárása az egyén rejtett erőforrásainak felhasználásával történik (Miller–Rollnick, 2005).
A feladatorientált szociális munka jóval ritkábban használt, ám említésre méltó területe az úgynevezett meditációs technika (mindfulness). Debaene (2009) a
meditációs technika lényegét a szociális tanulás és a meditáció kombinációjában
látja. A meditáció alkalmas a test és a lélek nyugalmi állapotának megteremtésére
és megőrzésére, a kliens és a segítő közötti viszony harmonizálására és a problémák okozta stresszhelyzetek hatékony kezelésére. A meditációs módszer nem képezi külön ágát a szociális munka gyakorlati eszköztárának, csupán egy olyan
technika, amellyel elérhető a probléma objektív szemléléséhez és higgadt megoldásához szükséges nyugalmi állapot. A segítő oldaláról is hasznos a meditációs
gyakorlat, hiszen fejleszti a figyelmet, az empátiát és a toleranciát (Baráth 2012).
A meditációs technikának leginkább két formája ismert a szociális munkában: a
meditációalapú stresszcsökkentés és a meditációalapú kognitív terápia. A meditációalapú stresszcsökkentés a külső környezeti hatások tudatos kizárására és a
problémára való lehető legteljesebb koncentrálásra helyezi a hangsúlyt, így elősegítve a probléma kontextusainak objektív szemlélését és megértését. A meditációalapú kognitív terápia jelentős pszichológiai alapokkal rendelkező, tudatosan felépített tanulási folyamat, ahol a kliens tudatosan alkalmazza a meditáció
módszerét az újonnan eltanult képességek belsővé tétele érdekében. A kliens ilyenkor kizárja a külső környezeti stresszfaktorokat, amelyek egyéb esetben veszélyeztetnék a tanulás sikerét.

Példa a kognitív-behaviorista technika mûködésére
János erőszakos személyiségű, többszörösen visszaeső elítélt, két kiskorú gyermek
apja. A férfi rablás és súlyos testi sértés miatt jelenleg is börtönbüntetését tölti, felesége nem látogatja, gyermekeivel kéthetente tud telefonon beszélni. János erősen
kötődik a gyerekekhez, cellája falát is a gyermekei képei és a tőlük kapott rajzok díszítik. László a börtön szociális munkása, fél éve foglalkozik a kliensével, heti rendszerességgel találkoznak. A kapcsolat elején János agresszív volt, nem igazán akart
együttműködni a segítővel.
Beszélgetéseik során János gyakran mesél a gyermekeiről, a közösen eltöltött
évekről és az együtt átélt élményekről. László érzékeli, milyen fontos Jánosnak a
családja és az, hogy a gyermekeivel minél többet lehessen együtt, a férfi jelenlegi
és múltbeli erőszakos viselkedése (rablás, testi sértés) és jövőbeli vágyai (együtt
lenni a gyermekeivel) azonban összeegyeztethetetlenek. László úgy dönt, hogy
feltárja János számára ezt a diszkrepanciát, és a férfi gyermekei iránt érzett szere-
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tetét és ragaszkodását fogja felhasználni a probléma kialakulásához vezető agreszszív viselkedés kezelésére.
A segítő a motivációs interjú segítségével láthatóvá tette kliense számára deviáns viselkedése következményeit, családja széthullását, gyermekei elvesztését, és
hogy a viselkedésének köszönhetően került börtönbe. László tehát megpróbálja
bemutatni János számára a negatív képzetek, valamint az ezekből fakadó deviáns
viselkedésformák (az erőszak, a düh, a verbális és a fizikális agresszió) közötti öszszefüggéseket. A szociális munkás azt is tudatosítja ügyfelében, hogy viselkedése
komoly akadálya a gyermekeivel való harmonikus kapcsolat kialakításának. A terápia hatására János remélhetőleg felismeri, hogy problémáit eddig nem a megfelelő, társadalmilag tolerált eszközökkel próbálta megoldani, agresszív és erőszakos
reakciói pedig akadályozzák a számára fontos célok elérését.

Összefoglalás
A szociális munka kognitív-behaviorista gyakorlata a szociális segítés tradicionális modelljei közé tartozik. A modell leginkább az egészségügyben, a pszichiátriai
betegek és fogyatékkal élők ellátásában, valamint az igazságügyi munka gyakorlatában terjedt el, vagyis olyan zárt és félig zárt intézményekben, ahol a szociális
intervenció szűk, ingerszegény környezetben valósul meg.
A szociális tanulás Erikson szerint az egyén biológiai fejlődésével párhuzamosan
végbemenő folyamat, melynek során megtanuljuk a társadalmi együttéléshez szükséges viselkedésformákat. A viselkedésformák eltanulási folyamatát Buda mintakövetésként írja le, amelynek során gyermekként még egyszerű utánzás útján, a későbbi életszakaszokban viszonyt bonyolult tanulási folyamat részeként sajátítjuk el
a társadalmilag elfogadott viselkedési modelleket. Ellis felismerte, hogy a problémákat eredményező reakciók legfőbb okozói a külvilág ingereihez kapcsolódó hibás
képzetek, amelyek a világ torzult észleléséhez és ezáltal hibás egyéni reakciókhoz
vezetnek a problémakezelés során.
A kognitív-behaviorista modell rávilágít arra, hogy a gondolatok, képzetek és attitűdök, valamint az egyén cselekedetei és viselkedése között ok-okozati kapcsolat
áll fenn. A külvilág ingereire adott negatív észlelések (irracionális képzetek) hibás
viselkedésformákat, a problémákra adott téves reakciókat eredményeznek. Az intervenció lényege, hogy a segítő egy szociális tanulási folyamaton keresztül megpróbálja elérni a téves képzetek és attitűdök célzott helyettesítését társadalmilag tolerálható attitűdökkel, amelyek végső soron megfelelő reakciókhoz, hatékony és
sikeres problémakezeléshez vezetnek. A segítőfolyamat során alkalmazott népszerű
technikák a motivációs interjú és a meditáció.
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III.5. A SZOCIÁLPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS
Bevezetés
A tanácsadás hétköznapi értelembe véve egy mindennapos cselekvés, a társas kommunikációnk szerves része. Az emberek közötti kapcsolatok természetes hozzátartozója, hogy egy-egy témáról, élethelyzetről, döntési szituációról vagy cselekvésről a nagyobb tudású egyén tanácsot ad a nála kevesebb információval
rendelkező, tapasztalatlanabb és járatlanabb embernek, hogy utóbbi a mindennapi életét érintő helyzeteket vagy veszélyeztető problémákat kezelni tudja.
A szociálpedagógiai tanácsadás az a területe a szociális munkának és szociálpedagógiának, ahol talán a legnehezebb elválasztani az elméletet a gyakorlattól.
Ha a tanácsadó tevékenységre gondolunk, leginkább a segítő és a segített közötti
interperszonális viszonyt képzeljük magunk elé, melynek során egy tudatosan felépített kommunikációs módszer segítségével a szakember egyéni esetmunka keretén belül információkkal látja el a kliensét. A szociálpedagógiai tanácsadás azonban jóval több egyszerű információcserénél vagy tudástranszfernél. A tanácsadás
intenzív, interaktív és átgondolt szakmai folyamat, amely jelentős figyelmet és sok
energia mozgósítását kívánja meg a szociális szakemberek részéről (Galuske, 2013;
Lambers, 2015).

A szociálpedagógiai tanácsadás fejlôdése
A professzionális tanácsadás gyökerei a pszichológia területéről erednek, és viszonylag későn, a 70-es, 80-as évek fordulóján következett be a szociálpedagógiai
tanácsadás önálló módszertanának kialakulása (Thiersch, 1992; Nestmann, 1982).
A szakmai professzionalizálódáshoz nagymértékben hozzájárult az angolszász országokban domináns esetmunka (casework) és egyéni tanácsadás (counselling) fejlődése (Bauer–Weihnardt, 2014). A klasszikus pszichológiai tanácsadástól való
módszertani elkülönülést követően ugyanis éppen ez az „amerikai iskola” segítette elő a szociálpedagógiai tanácsadás módszertanának felépítését és jelenkori formájának kialakulását. Elsősorban Mary Richmond munkássága és az általa alapított baráti látogatók (friendly visitors) önkéntes közössége alapozta meg a szociális
és szociálpedagógiai munka azon szemléletét, amely szerint „nem alamizsnára,
hanem barátra” („no alms but a friend”) van szüksége a problémákkal küzdő embereknek (Lambers, 2015, 44–46). Ezzel gyakorlatilag arra utaltak, hogy a korábbi,
segélyezésre alapozó szegénypolitika helyett vagy inkább mellett elengedhetetlen
a tanácsadásra épülő gyakorlat bevezetése, az egyének öngondoskodásának és ön-
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segítésének (self-help and self-reliance) támogatása a szociális segítés professzionális eszközeivel. A szociális munka pluralizálódásával, professzionalizálódásával, a
zárt intézményi struktúrákról való leválásával és a nyílt szociális segítés intézményeiben való megjelenésével a szociálpedagógiai tanácsadás is új, korábban ismeretlen dimenziókban bontakozhatott ki, például az Egyesült Államok családsegítőiben (family agencies) végzett munkában vagy a német nyelvű országok
gyermek- és ifjúságsegítő (Kinder- und Jugendhilfe) szolgálatainál. A tanácsadás a
hazai családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok esetében is az egyik leggyakrabban
alkalmazott szakmai tevékenység (KSH, 2012, 9).

Elméleti háttér
Bár a szociálpedagógiai tanácsadás kétségtelenül pszichológiai alapokkal rendelkezik, s a szociálpedagógia tudományterülete tudatosan választotta le a szociális intervenciók esetén a segítők mindennapjaiban használt módszereket, túlzás lenne a szociális tanácsadást a pszichológiai tanácsadás leegyszerűsített,
tartalmilag korlátozott változatának tekinteni. Nestman (1982, 41) ezzel együtt
a szociálpedagógiai tanácsadást olyan úgynevezett „kis terápiák nak” tartja, amelyek csak „kevésbé súlyos esetekben” használhatók. A tanácsadási folyamat célja – a szociális segítő szakmák területén – a kliensek és klienscsoportok (családok, közösségek, szervezetek) élethelyzeti és életvezetési problémáinak,
konfliktusainak és krízishelyzeteinek kezelése. Nestman fontosnak tartja megemlíteni, hogy a tanácsadások négyötöde – akár a segítő kapcsolat ellenére is – a
kliens informális környezetében zajlik. A kliens körül tehát kialakul egy olyan
információs közeg, amelyben a segítő hangja csak egy tényező a problémát övező zsúfolt kommunikációs környezetben. Noha nincsenek erre vonatkozó pontos adataink, valószínűsíthető, hogy a gazdasági és technikai modernizációt követő
individualista és materialista társadalmak megjelenése kedvez az informális kapcsolatok háttérbe szorulásának és a tanácsadás professzionális tevékenységgé
válásának (Galuske, 2013). Az egyént körülvevő hagyományos támogató rendszerek (a család, a lakókörnyezet és más kisközösségek) meggyengülése ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy az emocionális támogatáshoz (megértés, figyelem, elfogadás stb.) kapcsolódó alapvető igények leváljanak ezekről a tradicionális
támogató rendszerekről, s átkerüljenek egy formalizált és professzionalizált környezetbe.
Thiersch (1977, 101–102) a professzionális szociális tanácsadást három alapvető
jellemző alapján határozza meg. A tevékenység iránya például önmagában egy
olyan jellemző, ami elkülöníti egymástól a professzionális és a hétköznapi értelemben vett tanácsadást. A hétköznapi tanácsadás ugyanis olyan kétoldalú kom-

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 80

2018. 04. 09. 12:25:03

III.5. A szociálpedagógiai tanácsadás | 81

munikációs folyamat, ahol a szerepek gyakran felcserélődnek, vagyis a tanácsadás
kölcsönös a felek között. A tanácsadás során alapvetően két szerep azonosítható:
a változás alanyáé (aki a tanácsban részesül), illetve a tanácsadóé, aki az általa ismert információkat felhasználva próbál változást elérni a másik fél élethelyzetében. A szociálpedagógiai tanácsadás esetén ezek a szerepek nem cserélődhetnek
fel. A szociális tanácsadás második ismérve a verbális kommunikáció intenzitása
és tudatossága. A kliens rendszerint verbálisan fejezi ki problémáját, és a segítő is
ebben a formában reagál. A felek közötti kommunikáció kétoldalú, ahol a verbalitáson kívül fontos szerepe van a hallgatásnak, a figyelemnek és a megértésnek is.
A szociális tanácsadás harmadik ismérve, hogy még véletlenül sem léphet be azokra a területekre, ahol az egyén akár a legkisebb mértékben is funkcióképes. A tanácsadásnak csakis a probléma megoldásához minimálisan szükséges, a kliens
igényeivel arányos tevékenységnek kell lennie. A segítő nem telepedhet rá a kliensére, és nem láthatja el felesleges és félrevezető információkkal a problémáját illetően.
7. ábra. A szociálpedagógiai tanácsadás három fő dimenziója Thiersch szerint

A szerepek
állandósága

Tudatos,
intenzív verbális
kommunikáció

Az alkalmazás
funkcionalitása


(Forrás: Tiersh, 1977)

Thiersch (1977) ezeket a fenti gondolatait a szociális tanácsadás további ismérveivel egészítette ki:
– A kompetenciahatárok definiálása: a szociális (szociálpedagógiai) tanácsadás
keretei jóval kevésbé körülhatárolhatók, mint a széles elméleti és gyakorlati bázissal rendelkező pszichológiai terápiás tanácsadás határai. A szociálpedagógiai tanácsadás általában a kliensek pszichoszociális jellemzői alapján határozza meg
saját kompetenciaterületeit (pl. lakóhely, anyagi helyzet, egészségi állapot, iskolázottság).
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– Alkalmazási területek: a szociálpedagógiai tanácsadás alkalmazási területe
nem szűkíthető le bizonyos csoportokra: az élet bármely területén, ahol szociális
problémákkal, élethelyzeti nehézségekkel, krízishelyzetekkel vagy társadalmi kirekesztéssel találkozunk, létjogosultsága van.
– A tanácsadói tevékenység rugalmassága és a klienscsoportok sokoldalúsága: a
korábbi megközelítésekből adódik, hogy mind a tanácsadási folyamatba bevonható kliensek köre, mind a tanácsadás során alkalmazott, a kliensek szükségleteire reagáló módszerek meglehetősen heterogének. Nincsenek „legjobb gyakorlatok” vagy általános protokollok a tanácsadói tevékenységben. A tanácsadás
dinamikusan változó és a kliens igényeinek megfelelően változtatható tevékenység. Ebből adódóan a segítő szakmai képességeinek, készségeinek, tapasztalatainak és tudásának nagyobb szerepe van egy sikeres tanácsadói kapcsolatban, mint
a protokolloknak és szociális szakmai sztenderdeknek.
– Specifikusság: a szociálpedagógiai tanácsadás eszközkészletét, hatékonyságát,
intenzitását és minőségét tekintve messze túlmutat a hétköznapi tanácsadási gyakorlatokkal elérhető változásokon.
Thiersch felsorolásában látható, hogy nem tekinti a szociálpedagógiai tanácsadást tipizálható szakmai helyzetekre speciálisan alkalmazható és sztenderdizálható diszciplínának. A szociális tanácsadás kereteit és eszköztárát szándékosan
hagyja nyitva a szerző, és inkább a tanácsadáshoz szükséges készségek és képességek felől közelíti meg a tevékenységet, mintsem a kliens és a segítő szerepeit és
feladatait pontosan leíró lépések formájában. Ahogy Belardi (1996, 37) fogalmaz:
a tanácsadás esszenciája a szakmai mindennapokban ölt testet „az ifjúsági centrumok ügyfélszolgálatainál, a fiatalok lakóotthonaiban tartott reggelik alkalmával
vagy épp az ifjúsági csoportok kirándulásai során”.
A szociális tanácsadás lényege tehát a kliensek hétköznapjaiba való hatékony
és tudatos beavatkozás, szemben a pszichológiai tanácsadással, amely jóval szervezettebb, bizonyítékokon és szigorú szakmai eljárásmódokon alapuló tevékenység. A tanácsadás e kötetlen és gyakorlatorientált megközelítése jól illeszthető a
szociális munka azon modelljéhez, amely a szociális intervenció célját az egyének
és csoportok mindennapi életébe való arányos és szükséges beavatkozásban határozza meg. Thiersch (1986) hétköznapi irányultságú szociális munkának (Alltagsorientierte Soziale Arbeit) nevezte ezt a látszólag szabados, a valóságban azonban
nagyon is átgondolt és módszeres gyakorlatot, amely a mindennapokba történő
apró beavatkozások által javít a szolgáltatást igénybe vevők pszichoszociális helyzetén. Később a fogalmat Thiersch (1992) továbbfejlesztette, leválasztotta a szociális munka közvetlen gyakorlatáról, és megalkotta az életvilág-alapú szociális
munka (Lebensweltorientierte Soziale Arbeit) fogalomrendszerét. A modell arra a
felismerésre alapoz, hogy az egyének számára problémát jelentő élethelyzetek valójában az emberek mindennapi kapcsolataiban, gondolataiban, tetteiben és viselkedésformáiban érhetők tetten.
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Ezek a hétköznapi jelenségek fejezik ki ugyanis a problémához fűződő komplex
egyéni és közösségi viszonyrendszereket. Mivel a problémák is ebben a komplikált
struktúrában keletkeznek, a megoldásukhoz szükséges intervenciókat is e környezetben szükséges alkalmazni. Az életvilág-irányultságú szemlélet nagy előnye, hogy
nemcsak a problémához fűződő mindennapi szokásokra képes reflektálni, hanem
felfedi azokat a látens struktúrákat is, amelyek egy általános segítő–segített-kapcsolatban rejtve maradhatnak. Egy apa például a gyermeke rossz tanulmányi eredményére szélsőséges esetben veréssel reagálhat, amely viselkedés számára megszokottá, a mindennapi nehézségek leküzdését szolgáló „sikeres” eszközzé válhat.
A gyermek a veréstől való félelmében lehet, hogy még több energiát mozgósít, és
javít a tanulmányi eredményein. Ha csupán a kimenetet szemléljük, az apa a saját
agresszív viselkedését akár hatékony megbirkózási stratégiának is gondolhatja, holott a tette elfogadhatatlan, s az élet számos területén okozhat maradandó sérülést
a gyermeknek (Galuske, 2013, 179). Az életvilág-alapú szociális munka részletesebb
bemutatására a könyv későbbi fejezetében kerül sor.

Szociálpedagógiai tanácsadás a szociális segítés gyakorlatában
Ahogy azt Galuske is kiemeli, a szociálpedagógiához kapcsolódó tanácsadói tevékenységnek az emberek hétköznapi tevékenységeihez kell illeszkednie, hétköznapi viselkedéseikre szükséges reagálnia, és mindennapi problémáikkal kell foglalkoznia. A speciális problématerületek, súlyos élethelyzeti krízisek és minden olyan
gond, amely kívül esik a szociális munka és a szociálpedagógia fent említett hatáskörén, más szakterületekhez, leginkább a pszichológia és a pszichiátria világához tartoznak. A szociálpedagógiai tanácsadás két legfontosabb jellemzője a tanácsadás folyamatának átláthatósága és intézményesültsége (Thiersch, 1992, 141).
Az átláthatóság azt jelenti, hogy a tanácsadás beépül a kliensek hétköznapi életébe, a folyamat rendszeressége és kiszámíthatósága révén részévé válik a mindennapjaiknak. Mivel a szociálpedagógiai tanácsadás tartalmilag egyszerű, a kliensek
szükségleteire adekvát módon reagáló „kis terápiák” sorozataként írható le, a teljes szakmai folyamat érthetővé, kézzelfoghatóvá válik a felhasználók számára.
A tanácsadás intézményesültsége azt jelenti, hogy mindig konkrét szociális intézményekhez (pl. családsegítő központokhoz) vagy ilyen intézményeket képviselő
szakemberekhez kötött. A tanácsadás intézményesülésének számos előnye lehet a
klienssel folytatott interakciók során. A tevékenység egységes minőségi standardok és szakmai protokollok alapján történik, a szolgáltatást nyújtó intézmény értékei és attitűdjei világosak a segítő kapcsolat során, illetve a tanácsadást végző
szakemberek helyettesíthetőek az esetmunkában. Thiersch a szociálpedagógiai
tanácsadást a „hétköznapok kisimításának” nevezi, utalva a tevékenység hétköz-
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napokba való tudatos beépítésére és a mindennapok sikeres megélését elősegítő
gyakorlatára.
A fentiek tükrében joggal merülhet fel a kérdés, mennyire tekinthető professzionális tevékenységnek a szociális tanácsadás, szemben a pszichológiai tanácsadás bonyolult, kutatásokkal gazdagon alátámasztott gyakorlatához képest.
Thiersch és Galuske véleménye többé-kevésbé megegyezik abban, hogy a szociálpedagógiai tanácsadás hétköznap-orientáltságából és kis terápiáiból adódóan
erősen gyakorlatközpontú tevékenység, amely módszereit tekintve merít a pszichológiai tanácsadás gazdag tudásanyagából, rendszerezi és funkcionálisan alkalmazza annak elméleti és gyakorlati ismereteit. Ugyanakkor, ahogy arra már rávilágítottunk, különösen Thiersch (1977, 129) óva int bennünket attól, hogy a
szociálpedagógiai tanácsadást a pszichológiai tanácsadás egyszerűsített, „tudománytalanított” területeként képzeljük el. A folyamat ugyanis tevékenységstruktúráját tekintve a szociálpedagógia és szociális munka elfogadáson és szolidaritáson alapuló szakmai értékeire és kompetenciáira épül, továbbá bonyolult emberi
viszonyokra és ezek többdimenziós rendszereinek tanulmányozására alapozza
sokszínű tevékenységeit.
A szociálpedagógiai tanácsadás inkább analitikus, mint terápiás megközelítési
módjai révén nehezen illeszthető a szociális munka intervenciós gyakorlatai közé.
A tanácsadási folyamatban ugyanis nagyobb hangsúlyt kap az egyének közötti
viszonyrendszerek sajátosságainak feltárása és az ebből eredő élethelyzeti nehézségek azonosítása, mint a direkt problémamegoldás-központú szociális intervenció. A tanácsadásnak természetesen megvannak a maga gyakorlati megnyilvánulási módszerei, melyeken keresztül a tevékenység viszonylag jól beazonosítható
(pl. aktív figyelem, a múltra való reflexió, a jövő tervezése, mérlegelésalapú konfrontáció, provokáció stb.) a kliens-interakciók során. Ugyanakkor a segítő ezeket
a módszereket gyakorta használja akár anélkül is, hogy tudatos tanácsadó tevékenységet végezne. Felmerül tehát a kérdés, hogy hol válik el pontosan a tanácsadás más szakmai tevékenységektől, illetve alkalmazható-e tudatosan felépített
önálló terápiák formájában, vagy inkább a gyakorlat „itt és most” jellege domináns, s a segítő funkcionálisan alkalmazza a tanácsadást más módszerekkel kombinálva, akkor, mikor az adott eset azt megkívánja. Inkább az utóbbi az igaz. A szociálpedagógiai tanácsadás leginkább konkrét esetek által indukált helyzetekben
alkalmazható tudatosan, anélkül, hogy az esetlegesség, a bizonytalanság és a megalapozatlanság gyanúja felmerülne. A „választás nélküli pragmatizmust és tervezés
nélküli eklekticizmust” (Nestmann, 1982, 49) tehát úgy lehet leghatékonyabban
elkerülni, hogy a tevékenységet formalizáljuk (intézményesülés) és átláthatóvá
tesszük mind céljait, mind gyakorlatát és módszereit illetően.
A tanácsadás lényegét a szociális és szociálpedagógiai munkában talán Rowland (1993, 18) írja le legszemléletesebben: „A tanácsadás az emberek közötti vi-

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 84

2018. 04. 09. 12:25:03

III.5. A szociálpedagógiai tanácsadás | 85

szonyrendszerek tudatos és szabályszerű alkalmazása az önismeret fejlesztése, az
érzelmek elfogadása és a személyes erőforrások fejlesztése érdekében. A végső cél a
teljes élet megélésének lehetősége. A tanácsadás irányulhat specifikus problémák
megoldására és feldolgozására, döntések meghozatalára, krízishelyzetekkel való
megküzdés segítésére, belső konfliktusok és érzések feldolgozására és a másokkal
való kapcsolat fejlesztésére. A tanácsadást végző személy feladata a kliens fejlődésének elősegítése oly módon, hogy tiszteletben tartja a kliens értékeit, személyes erőforrásait és önmeghatározási képességét.”
A tanácsadási tevékenységet nem ábrázoljuk külön szociálismunka-intervenciós modellekkel, hiszen gyakorlatilag bármelyik mikropraxishoz kapcsolódó metódus (főként a pszichodinamikai modellnél, valamint a krízis- és feladatközpontú gyakorlatoknál felsoroltak) beavatkozási stratégiái alkalmazhatók a
tanácsadási folyamat leírására.

Példa a szociálpedagógiai tanácsadás mûködésére
A következő példa Pat Starkey (2000, 37) Családok és szociális munkások (Families and Social Workers) című nagy hatású könyvéből származik, és elsősorban azt
illusztrálja, hogyan képes a szociális tanácsadás segíteni a személyes traumák feldolgozásában.
„Az autót Paula vezette, útitársa a barátnője, Marian volt. Egyszer csak mindenféle előzetes jelzés nélkül beléjük hajtott egy másik jármű, az autó lecsúszott az útról,
és Paula azt hitte, »itt a vég«. A szörnyű eseményt követően Paulának állandó rémképei voltak a balesetről, visszatérő rémálmai pedig zavarták az alvásban. A nő ingerlékennyé vált, éjszakákon át ébren volt, ha pedig mégis elaludt, folyton felriadt.
Elhidegült a családjától és a barátaitól, autóját pedig nem használta többé. Paula keményen dolgozott azon, hogy elfelejtse a balesetet, de sikertelenül. Amikor végre elment tanácsadásra, elsőként különböző kérdőíveket kellett kitöltenie, majd azt a házi
feladatot kapta, hogy naponta írjon tíz percben a balesetről, mindennap ugyanabban
az időpontban. A következő tanácsadáson azt a feladatot kapta, hogy beszéljen a balesetről, s a hangját rögzítse magnóra. Egyes szám első személyben kellett a tragédia
eseményeit elmesélnie, mintha az éppen most történne. Otthonra azt a feladatot kapta, hogy játssza le újra és újra a hanganyagot, egészen addig, amíg meg nem unja.
A harmadik találkozás alkalmával a tanácsadó azt javasolta, hogy foglalkozzanak a
rémálmokkal, oly módon, hogy idézzék fel, játsszák el a balesetet két rajzfilmkarakterrel történő képzeletbeli események formájában. A negyedik találkozáson a tanácsadó arra kérte Paulát, hogy idézze fel a balesetet megelőző pozitív emlékeit. A segítő
azt is tanácsolta a nőnek, hogy kezdjen el ismét vezetni, rövid, ötperces utakkal kezdve, utána pedig fokozatosan növelje a kormánynál töltött időt. A teljes folyamat alatt
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a segítő érdeklődve figyelte, amit Paula mondott, tisztelettel fordult a klienséhez, és
pozitívan állt a javuláshoz kapcsolódó kilátásokhoz. A kilencedik találkozást követően majdnem teljesen eltűntek Paula poszt-traumásstressz-tünetei, és képes volt életét
a baleset előttihez hasonlóan élni.”

Összefoglalás
A szociálpedagógiai tanácsadás nem más, mint egy tudatosan megtervezett és
szervezetten felépített információátadási folyamat a segítő és a segített között
(Galuske, 2013, 172). Alapvetően pszichológiai eredetű, s a pszichológiai tanácsadás célorientált, funkcionálisan kialakított „kis terápiákként” működő formájaként jelenik meg a kliens-interakció során (Nestman, 1982), amelynek elsődleges célja a hétköznapok sikeres megéléséhez szükséges feltételek megteremtése
(Thiersch, 1996; Galuske 2013).
A szociálpedagógiai tanácsadás elméleti gyökerei a korabeli német szociálpedagógiára vezethetők vissza, de modern módszertanában és szerveződésében fellelhető az angolszász eredetű esetmunka (casework) hatása is (Lambers, 2015). Az
utóbbi impulzus járult hozzá leginkább a tanácsadási tevékenység professzionalizálódásához, intézményesüléséhez és átlátható módszertanának kidolgozásához,
melynek során a tanácsadási folyamat szakmailag bizonyos mértékig formalizálódott, de sosem veszítette el szükséges spontaneitását. A tanácsadás elsősorban
az egyéni döntéshelyzetekre, problémákra, krízishelyzetek feldolgozására, valamit
a mindennapi élethelyzeti nehézségekkel való megküzdésekre irányulhat (Rowland, 1993), de a gyakorlat nem ismeretlen a közösségi és a csoportmunkában sem.
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IV. A SZOCIÁLIS MUNKA
ÉS A SZOCIÁLPEDAGÓGIA MODERN ELMÉLETEI

A szociális munka modern elméletei alapvetően elkülönülnek a szociális segítés
eset- és intézményközpontú tradicionális modelljeitől. A 20. század második felében kialakuló modern, erőforrás-bázisú koncepciók fő célja az egyének, csoportok és közösségek problémamegoldásra irányuló képességeinek fejlesztése és a
problémára vonatkozó ismeretekkel való ellátása.
Az erőforrás-központú elméletek egyre kevésbé merítenek a klasszikus pszichológia teoretikus alapjaiból, irányultságukat tekintve sokkal inkább a szociálpszichológia és más társadalomtudományok, elsősorban a szociológia felé fordulnak. A szociális segítés modern elméletei rendszerszemléletű megközelítést
alkalmaznak, ahol már nemcsak a kliens érzéseit és tapasztalatait, hanem a problémát körülvevő közösségi erőforrásokat és társadalmi intézményeket, illetve a
szélesebb társadalmi környezetre jellemző attitűdöket is figyelembe veszik.
A társadalmierőforrás-alapú megközelítések kilépnek a pszicodinamikai szemlélet hierarchikus és intézménycentrikus segítőképéből, a problémát egyéni szintről
társadalmi szintre emelik, kiemelve annak intézményes és elnyomásalapú kontextusait. Ugyanakkor az erőforrás-alapú modelleknek még nem célja az igazság talan társadalmi rendszerekhez kapcsolódó domináns erőviszonyok megváltoztatása. Deklarált küldetésük azonban a csoportok és közösségek minél szélesebb
körű megerősítése annak érdekében, hogy az adott társadalmi viszonyok között
életlehetőségeiket a lehető legteljesebb mértékben megélhessék.
A problémák megoldásához szükséges változás tekintetében az erőforrás-alapú
modelleknél a hangsúly a közösségekben végbemenő kollektív változásokon van.
A gyakorlat ugyanis felismeri a közösségi erőforrások mobilizálásánk lehetőségét,
illetve a közösségekben elérhető tanulási hatások fontosságát (segítettekből segítők válnak).
Az alábbi fejezet az empowermenttel, illetve a szociális munka szociálisfejlesztés-alapú, erőforrás- és narratív megközelítésű, valamint életvilág-központú elméleteivel foglalkozik részletesen.
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IV.1. SZOCIÁLISFEJLESZTÉS-ALAPÚ SZOCIÁLIS MUNKA
(SOCIAL DEVELOPMENT)

Bevezetés
A szociálisfejlesztés-alapú szociális munka a szociálismunka-elméletek úgynevezett makrogyakorlatai közé tartozik (l. Payne, 2014, 212). A modell a csoportos
tanulás fontosságára és gyakorlati hasznosságára helyezi a hangsúlyt. Kiindulópontja, hogy az egymás közelében élő emberek sokszor hasonló nehézségekkel és
problémákkal küzdenek, amelyek kapcsolatban állnak egymással. A modell értelmében a közös problémák kezelésére egy közösségi vagy csoportos szociális tanuláson alapuló fejlesztési módszer a legalkalmasabb, melynek segítségével egyrészt hatékonyan kezelhetők az egyéni nehézségek, másrészt a közösség kollektív
erőforrásait felhasználva nagyobb eredményeket remélhetünk, mint az egyénekkel
vagy csoportokkal végzett munka révén. Bizonyos, közösségi szinten fellépő és
mindenkit érintő problémákat és krízishelyzeteket (pl. tömeges munkanélküliség,
természeti katasztrófák) nem is lenne célszerű kizárólag egyéni esetmunka formájában kezelni, hiszen sokkal hatékonyabban lehet őket a közösségi erőforrások
bevonásán keresztül feldolgozni (Sadan, 2011).

A szociálisfejlesztés-alapú szociális munka fejlôdése
A szociális fejlesztési modell egyik fontos elméleti alapja a 19. és 20. század fordulóját meghatározó szociálpedagógia fejlődése. A szociálpedagógia ebben a korszakban egyet jelentett a – később meglehetősen rossz színben feltüntetett – szociális vagy polgári neveléssel. A szociális nevelés magában foglalta mindazokat a
hagyományos iskolarendszeren belüli és kívüli, elsősorban gyermekekre és fiatalkorúakra érvényes nevelési formákat, amelyek az egyén szociális készségeinek fejlesztését, valamint a társadalmi együttéléshez szükséges képességek kialakítását
tűzték ki célul. A szociális nevelés küldetése tehát az egyén társadalom számára
értékes és hasznos, gazdasági szempontból pedig produktív állampolgárrá való
nevelése volt, amit a klasszikus pedagógia eszközeivel értek el (Schlieper, 2000).
A modern szociálpedagógia később eltávolodott ettől a megközelítéstől, és sokkal
inkább az egyéni, csoportos és közösségi készségek és képességek fejlesztésére,
vagyis az empowerment-szemléletű gyakorlatokra helyezte a hangsúlyt a tisztán
nevelési célzatú és központú stratégiák helyett. A szociálpedagógia társadalmi nevelési vagy népnevelési iránya később különösen negatív bélyeget kapott, hiszen
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a 20. század elején és közepén felbukkanó fasiszta és kommunista diktatúrák is
előszeretettel használták a terminust állampolgáraik ideológiai edukációjához
kapcsolódóan (Ortmeyer–Rhein, 2015).
A szociálisfejlesztés-alapú gyakorlat történeti dimenziójának elemzésekor elengedhetetlen megemlítenünk Paul Natorp német szociálpedagógus nevét. Natorp
1907-ben megfogalmazott, a szociálpedagógia küldetéséről szóló elméletében a
szociálpedagógiai lényegét az iparosodás mentén felmerülő „szociális kérdésre”
adott válaszként határozta meg (Lambers, 2015, 20). Natorp megközelítésének lényege az volt, hogy a szegények hátrányos helyzetének hosszú távú javulását csakis a pedagógia tudományával lehet megteremteni. Mindehhez egy olyan modern,
tudományos alapon létrehozott pedagógiai eszközrendszert képzelt el, amely hatékonyan hozzájárul az önműködő, saját céljaiért kiálló közösségek szervezéséhez.
Natorp tulajdonképpen már a 20. század elején lefektette a szociális munka mezoés makrogyakorlataiban csupán a század második felében megjelenő empowerment-irányzat alapjait.
Natorp szociálpedagógiájának alapelve az volt, hogy képzést és tudást kell nyújtani a közösségeknek a közösségek erőforrásain keresztül (zur Gemeinschaft durch
Gemeinschaft). Mindezzel megágyazott nemcsak az empowerment, hanem a modern közösségi munka elméleti alapjainak is, s céljául a szociális tanulást és a szociális állampolgárság tudatos kialakítását tűzte ki. Natorp szociálpedagógiai
modelljében élesen elkülönítette a közösség (Gemeinschaft) és a társadalom (Gesellschaft) fogalmát. A társadalmat az egyének, csoportok és közösségek életét behálózó, intézményi struktúrák által gazdagon átszőtt makrorendszernek tekintette, egy olyan közösségi térnek, amelyben élnünk kell. Ezzel szemben a közösség
által definiált sokkal belsőségesebb, a személyközi és csoportközi viszonyok által
működtetett, általában földrajzilag is jól lokalizálható teret tartotta a szociális nevelés valódi célterületének. A szociálpedagógia igazi célcsoportjának pedig az elhanyagolt gyermekeket és fiatalokat, valamint a pauperizálódott felnőtteket tartotta (Natorp, 1907). Natorpot tartják a modern szociálpedagógia egyik leginkább
elfeledett megalkotójának, melynek oka, hogy elméleteit és tanítását a náci Németországban ideológiai célokból felhasználták és félremagyarázták, oly módon, mintha annak célja a kollektív szociális nevelésen keresztül egy utópisztikus, közösségbázisú nemzetiszocialista társadalom létrehozása lett volna (Lambers, 2015, 23).
A közösségi szociális fejlesztés gyakorlatának hazai kialakulásához kapcsolódva érdemes megemlíteni a Hilscher Rezső által 1912-ben létesített Újpesti Főiskolai Szociális Telep működését, amely szervesen kapcsolódott a kortárs angolszász
közösségi munka módszertanához: számos önkéntest és köztük sok női segítőt
foglalkoztattak itt. Az újpesti settlement célja is a nagyvárosi nyomor enyhítése,
különösen a kékgalléros munkásság szociális helyzetének javítása volt. Hilscher
és munkatársai egy olyan komplex szegénységenyhítő modellt dolgoztak ki, amely
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nemcsak az egyének, de a családok és a közösségek szociálisszükséglet-kielégítésére és fejlesztésére is kiterjedt. Végeztek itt tbc-szűréseket, foglalkoztak segélyezéssel, a munkások továbbképzésével és még szociális segítők képzésével is. Az
újpesti settlement sajnos nem járhatott be a Toynbee Hallhoz vagy a Hull Househoz hasonló, máig tartó dicsőséges utat. Az első világháború idején hadikórházként működött az épület, majd 1920-tól Egyetemi Szociálpolitikai Intézetként,
1932-tól pedig Országos Szociálpolitikai Intézet néven üzemelt tovább. Itt hozták
létre az ország első Szociális Akadémiáját, amely több képzési formában foglalkozott segítő szakemberek oktatásával. Az intézet 1948-ban zárta be végleg kapuit
(Balipap, 1990).

Elméleti háttér
A szociális fejlesztés gyakorlatának egyik legfőbb alapelve az úgynevezett továbbgyűrűzési hatás (spillover effect) jelensége, amely azt jelenti, hogy nem feltétlenül
szükséges a közösség minden egyes tagját bevonni a fejlesztési folyamatba, hiszen
a többiek által elért cél (pl. a környezetszennyezés megszüntetése) a közösség többi, „passzív” tagjára is kifejti pozitív hatását (Brännström et al., 2016). A szociálisfejlesztés-alapú gyakorlat, ahogy az elméleti bevezetőben már utaltunk rá, egyaránt magában foglalja a szociálpedagógia (social education) és a közösségi
szociális munka (community work) elméleti eszköztárát. A szociálpedagógia főként
a gyermekekkel és fiatalkorúakkal végzett, alapvetően pedagógiai alapú, általában
kollektív szociális fejlesztési tevékenységeket „adja hozzá” a szociális fejlesztés teoretikus modelljéhez. A közösségi szociális munka pedig a kisebb közösségekre
összpontosít, a közösség belső erőforrásaira épít, továbbá kapcsolatokat létesít a
közösség tagjai és a külső intézmények között (Vercseg, 2009). A szociális tanulás
modellje mindkét területről merít módszereket: a közösségi munkához hasonlóan hatását közösségi szinten fejti ki, módszereiben azonban inkább a szociálpedagógia pedagógiai nézőpontjához áll közelebb, mintsem a közösségi munkában
hangsúlyosabb empowerment irányultságához. A szociálisfejlesztés-alapú gyakorlat fő célja a szegénység és a társadalmi kirekesztés kollektív hatásainak enyhítése
és csökkentése.
A szociális munka úgynevezett makroperspektívái – köztük a szociális fejlesztéssel – már nem elégszenek meg az egyéni szinten végbement változásokkal, hanem közösségi, sőt társadalmi szintű változásokat tűznek ki célul (Payne, 2014,
232). A makroszemléletű megközelítések teoretikus bázisát jól kifejezi Burghardt
(2011) elmélete, amely szerint a szociális munka makroperspektívái egyszerre veszik figyelembe a tradicionális szociálismunka-elméletek személy- és problémaközpontú megközelítéseit, valamint a probléma szélesebb társadalmi kontextusa-
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it (a politikai és gazdasági faktorokat). A makromodellek kiindulópontja, hogy a
szociális problémák sosem kezelhetők a külső szocio-ökonómiai tényezők figyelembevétele nélkül. A probléma valós természete tehát a közösségre jellemző erőforrások és akadályok, valamint az egyéni célok és erőforrások együttes szemléletével tárható fel és kezelhető hatékonyan. Burghardt szerint (2011, 6) a
makroperspektívák célja egy olyan stratégiai nézőpont (strategic view) kialakítása,
amelyben a segítő, a kliens vagy a kliensek csoportja egyaránt (1) tudatában van
a külső gazdasági és politikai folyamatoknak, valamint (2) a céljaiknak és igényeiknek megfelelően igyekeznek változásokat előidézni ezekben a folyamatokban.
Burghardt továbbá azt állítja, hogy makroszemléletű szociális munkát csakis közösségi célokon keresztül lehet megvalósítani, hiszen a cselekvés előfeltétele, hogy
a közösség minden tagja érdekelt legyen a kívánt változás bekövetkezésében.
A szociálisfejlesztés-alapú megközelítés kiindulópontja szerint minden egyén
életcélja, hogy saját és környezete életkörülményeit a tőle telhető legjobbá és élhetőbbé tegye (Khalil, 2004). A koncepció tehát az emberekben meglévő természetes
összefogásból, a jóra való törekvésből merít erőforrásokat. A közösségi szemlélet
másik alappillére, hogy a közösségi szociális fejlesztés a továbbgyűrűzési hatás révén mindig több az egyéni fejlődések összességénél. Jones és Pandey (1981) a szociális fejlesztés három irányát különböztette meg: a disztributív, a participációs és
a humán fejlesztési irányokat. A disztributív szociális fejlesztés a társadalmi csoportok közötti méltányosságot igyekszik kialakítani és fejleszteni. Célja, hogy a
különböző csoportok legyenek szolidárisak egymással, tudásukat és javaikat oszszák meg a szükséget szenvedőkkel (Madhavappallil–Pawar, 2010, 90). A participációalapú szociális fejlesztés a csoportot alkotó egyének közötti személyközi kapcsolatokra koncentrál. Célja, hogy bevonja az embereket a szociális fejlesztés
folyamatába és a társadalmi változás előidézésébe. A motiváció megteremtésére
irányuló cselekvés a participációs modellben tehát a csoporton belülre, a tagok
közötti interperszonális viszonyokra koncentrál. A humán fejlesztés alanyai ugyancsak a csoporttagok, a beavatkozás fókusza ebben az esetben azonban nem a személyek közötti viszonyokra, hanem az egyes csoporttagok szociális készségeire és
képességeire, illetve ezek fejlesztésére helyeződik. A humán fejlesztési irány célja
ennek megfelelően azon szociális készségek fejlesztése és képességek kialakítása,
amelyek a sikeres közösségen belüli élethez szükségesek. Pandey fenti három modellje jól kifejezi a szociálisfejlesztés-alapú munka sokoldalúságát a fejlesztés irányai és a fejlesztésbe bevont egyének és csoportok jellemzői mentén.
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8. ábra. Padney háromlépcsős szociálisfejlesztés-modellje
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(Forrás: Padney, 1981)

A modern közösségi munkában nagy népszerűségnek örvendő szociális fejlesztési gyakorlat az úgynevezett társadalmi vállalkozások (social enterprises) létrehozása és működtetése. A társadalmi vállalkozások létrehozása egy valóban „makro”-perspektíváját jeleníti meg a szociális munkának, hiszen a szociális segítő
tevékenység hagyományos emberközpontú megközelítése mellett itt megjelennek
a piacgazdaság szempontjai is. A társadalmi vállalkozások célja a helyi közösségek
megerősítése, a társadalmi kohézió erősítése. A szociális alapon szerveződő mikrovállalkozásoknál nem cél az egyéni haszonszerzés, a keletkező profitot visszaforgatják a közösségi célok támogatásába vagy a vállalkozás fejlesztésébe. Például
ha egy mezőgazdasággal foglalkozó szociális vállalkozás profitot termel, a tagok
nem osztják fel azt egymás között, hanem az öntözőrendszer korszerűsítésére vagy
mondjuk csatornaépítésre költik. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy ezek a
vállalkozások üzleti, nem pedig jótékonysági alapon működnek. A vállalkozás
célja a szociális készségek és képességek fejlesztése, a társadalmi kohézió és integráció elősegítése, ugyanakkor a vállalkozások működésénél a fenntarthatóság és
a gazdasági siker éppolyan fontos tényező, mint bármelyik másik „piaci” vállalat
esetében (Molnár, 2014).
A szociális vállalkozások nagy előnye, hogy képesek függetleníteni az egyéneket és csoportokat a helyi politikai és gazdasági eliteknek való kiszolgáltatottságtól. A segélyből élést vagy a helyi vállalkozóknak végzett bérmunkát felválthatja
a kollektív termelés, amelyen keresztül egész közösségek válhatnak önellátóvá és
motiválttá a további együttműködésben. Mindez különösen a társadalmilag sérülékeny csoportok (pl. etnikai kisebbségek és fogyatékkal élők) integrációja szempontjából jelentős (Yunus, 2017). Azzal ugyanis, hogy nem állami jóléti politikák
passzív alanyaiként jelennek meg ezek a csoportok, hanem önmagukért tenni képes és tudó öntudatos állampolgárokként kezelik őket, jelentősen csökkentik a
társadalmi kiszolgáltatottságukat, és erősítik részvételüket a közösségi döntésekben. Noha a szociális vállalkozások fenntartása önmagában is komoly gazdasági
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erőforrás lehet egy közösség számára, a folyamat valódi hasznossága olyan „melléktermékekben” mutatkozik meg igazán, mint a közösségi szolidaritás, az empátia és az integráció javulása, valamint a felelős döntéshelyzetekben való részvétel élménye és személyiségformáló hatása.
A szociális vállalkozások talán legismertebb modellje a Muhammad Yunus
bangladesi közgazdász professzor által létrehozott Grameen-modell, népszerű nevén a „szegények bankja” (Yunus, 2009, 2017). A modell lényege, hogy piaci pénzintézetek közösségi projektek támogatására kis összegű kölcsönöket biztosítanak
kedvezményes kondíciók mellett. A projektekért vagy vállalkozásokért a közösség
maga felelős, amibe beletartozik az új tagok felvétele és a saját döntéseikért való
felelősségvállalás. Ugyanakkor fontos eleme a rendszernek, hogy legyenek támogató közösségi munkások, vállalkozási és pénzügyi szakemberek a mikrovállalkozások mellett, akik tanácsaikkal elősegítik a működést. A vállalkozások finanszírozása a piac játékszabályai alapján történik, tehát a kihelyezett hiteleket
kamatostól vissza kell fizetni. Ennek célja, hogy a tagokban tudatosuljon: vállalkozásaikat piaci körülmények között üzemeltetik, pénzügyi döntéseik pedig erősen befolyásolják a közös vállalkozás hosszú távú fenntarthatóságát és gazdasági
teljesítményét.
A hagyományos Yunus-féle bangladesi mikrohitelprogramoknál a szociális vállalkozások létrehozásában elsősorban a nőket támogatták, az esetek 95 százalékában ők kapták a mikrohiteleket. Ennek oka egyszerűen az, hogy a nők a férfiaknál
megbízhatóbban bánnak a pénzzel, a keletkezett profitot nagyobb hajlandósággal
fordítják közösségi célokra, a vállalkozásból realizált személyes jövedelmüket pedig gyermekeik jólétére költik (Molyneux, 2009). Noha a szegények bankja néven
elhíresült mikrohitelek hagyományos működési területei Ázsia, Latin-Amerika
és Afrika fejlődő országai, Magyarországon is próbálkoztak a modell megvalósításával néhány kísérleti program keretén belül. A hazai tapasztalatok is alapvetően kedvező eredményeket mutattak a társadalmi kohézió, a csoporton belüli szolidaritás és a szegények társadalmi integrációja területén (Stubnya, 2013),
ugyanakkor a program itthoni megvalósítása nem váltotta be minden területen a
hozzá fűzött reményeket, a magyarországi szociális vállalkozások nem voltak mindig fenntarthatók és eredményesek. Molnár (2014, 94) szerint az intézményekbe
vetett általános bizalmatlanságon túl a hazai implementáció legfőbb akadályait a
magas hazai adó- és járulékterhek, a vállalkozások jelentős adminisztratív terhei
és a kezdő vállalkozások magas tőkeigénye jelentették.
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A szociális munka szociálisfejlesztés-alapú megközelítése
A szociálisfejlesztés-alapú szociális munka tehát a szociális segítés egész csoportokat és közösségeket felölelő formája. Földrajzilag kiterjedhet egész országokra, meghatározott régiókra, de foglalkozhat kisebb közösségekkel is. Noha
a modell elméleti bázisának gyökerei a nyugati országokból erednek, működésének kortárs gyakorlatai a fejlődő országokban meghatározók. Az olyan fejlődő régiókban ugyanis, mint Latin-Amerika, Kelet-Ázsia vagy Afrika a szegénység és a társadalmi kirekesztés térben jól körülhatárolható mintázatot
mutat (Das et al., 2005; Fiszbein–Schady, 2009). Mivel az alacsony jövedelműek földrajzilag is elkülönülnek a társadalom vagyonosabb rétegeitől, a szociális
fejlesztés és a közösségi szociális munka egyéb modelljei kiválóan alkalmazhatók a szegények lakta településeken és régiókban. Érdemes megjegyezni, hogy
a földrajzi alapú kiválasztást (geographical targeting) a szociális ellátások és
szolgáltatások egyéb területein is használják a fejlődő országokban, melynek
lényege, hogy a sok nélkülöző között nem érdemes különbséget tenni a támogatások megítélésekor, hiszen az adott területen mindenki közel egyformán
szegénynek tekinthető (Fiszbein–Schady, 2009, 65).
A szociális fejlesztés különösen fontos területe a fejlődő és fejlett világ országainak nagyvárosi szegénynegyedeiben végzett közösségi munka. A nagyvárosi szociális fejlesztés módszertanának modern kori alapjai az Egyesült Államok korai
settlement-mozgalmaiból eredeztethetők (Addams, 1912; Zastrow, 2009; Lambers,
2015), ahol a segítők a szociálpedagógia eszközeivel fejlesztették a segítségért forduló nagyvárosi szegények képességeit. A szociálisfejlesztés-alapú szociális munka egyik jelenkori fellegvára Németország, ahol a nagyvárosi – főként bevándorlók által lakott – szegénynegyedekben dolgozó közösségi szociális munkások
területspecifikus közösségi fejlesztési programokat dolgoznak ki (Drilling–Oehler,
2016). Ezek a programok túlmutatnak a hagyományos szociális munka kliens- és
problémaközpontú gyakorlatán. A fejlesztés során figyelembe veszik a szociális
munka és a szociálpolitika eszköztárán kívül eső tágabb környezeti (pl. építészeti, biztonságpolitikai, sport és rekreációs) szempontokat is (Knabe et al. 2015; Drilling–Oehler, 2016).
A szociálisfejlesztés-alapú szociális munka legfőbb kritikája éppen a korábbiakban említett történeti kialakulásban érhető tetten (Payne 2014). A kritika szerint ugyanis bár a gyakorlat elsődleges alkalmazási területe ma már a fejlődő országokban van, a szociális fejlesztés a fejlett nyugati országokban kialakított
általános érvényű modellek alapján történik. Mindez arra kényszeríti a fejlődő
országokban élő igénybevevőket, hogy a nyugati ember látásmódja és értékei alapján szervezett szociális tanulási folyamatban vegyenek részt, még ha az nem is reflektál kifejezetten a valós igényeikre és szükségleteikre.
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A nyugati szociális munkának a fejlődő országokban való ilyen jellegű térhódítását Dustin (2007) a könyve címében a szociális munka „McDonaldizálódásának”
nevezte, utalva azokra a veszélyekre, amelyeket a szociális segítés elméleteinek és
szakmai gyakorlatainak kritika nélküli átvétele jelenthet. Bár a szociális fejlesztés
egyénekkel is megvalósulhat (ezzel inkább a pedagógia és a neveléstudomány foglalkozik), a szociális munkában sokkal inkább a közösségi szempontok mentén
történő fejlesztés domináns. A szociális munka jellegéből adódóan a tevékenység
elsődleges alanyai a hátrányos helyzetű csoportok tagjai: mindenekelőtt a mélyszegénységben élők, elmaradott régiók lakói, fogyatékkal élők, nők és etnikai kisebbségek tagjai tartoznak ebbe a ketegóriába. A deprivációk relációs természetéből adódóan (Sen, 2003, 7) az egyes társadalmi rizikófaktorok egymással
kombinálódva még inkább elmélyítik és összetetté teszik a problémákat, amelyek
ezáltal egyre speciálisabb beavatkozási formákat követelnek meg. Molyneux (2009)
mélyszegénységben élő latin-amerikai nők életlehetőségeit, társadalmi participációját és a velük végzett szociális munka jellegét elemezte. Vizsgálataiban (más kutatásokra támaszkodva) felhívja a figyelmet arra, hogy a célzott – csak nőknek
szóló – közösségi jellegű beavatkozással óvatosan kell bánni, mert kedvezőtlen
helyzetben akár a célokkal ellentétes hatás is elérhető (pl. a segített nők bántalmazás áldozataivá válhatnak).3 A helyi közösségek speciális igényeinek felmérése, az
adott kultúra jellemzőinek figyelembevétele és az etikai dilemmák tisztázása tehát
feltétlenül szükséges minden társadalmi változást előidéző intervenció előtt.
A szociálisfejlesztés-alapú szociális munka gyakorlatát jól szemlélteti Midgley
(1995) szociálisfejlesztés-stratégiája. Midgley a szociális fejlesztés folyamatát tervezett és átfogó szociális intervenció formájában képzeli el, amelynek elsődleges
célja a célcsoport jólétének fejlesztése, másodlagos célja pedig a gazdaság fejlődésének elősegítése. Ebben a megközelítésben a szociális fejlesztés modellje közel áll
a humántőkeberuházás-központú társadalmi fejlesztési stratégiákhoz, amelyek
célja ugyancsak a társadalmi és a gazdasági fejlődés összeegyeztetése (Medgyesi–
Temesváry, 2013). Midgley szerint társadalmi változást előidéző szociális fejlődés
csak a gazdasági faktorok párhuzamos fejlesztése mellett képzelhető el, máskülönben a társadalmi reformok kisiklanak, öncélúak lesznek, a szociális munka
pedig a helyi sajátosságokat figyelmen kívül hagyó, a nyugati mintákat erőltető
gyarmatosító tevékenységgé válik (Midgley, 1995, 51). Ennek megfelelően a szociális intervenció jellegét a lokális sajátosságoknak megfelelően kell kialakítani.
A fejlesztési stratégia mindig tudatosan tervezett és kivitelezett professzionális folyamatban valósul meg, melynek alapjául a közösségek rejtett erőforrásai (ismeretek, készségek, képességek, természeti erőforrások stb.) szolgálnak. A közössé3

Molyneux elsősorban a női háztartástagoknak folyósított feltételekhez kötött készpénztámogatások nemi szerepekre és családi életre gyakorolt hatását vizsgálta.
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gekkel végzett munka középpontját az egyének és a csoportok közötti társas és
csoportos kapcsolatok jelentik. Ezen kapcsolatok száma és minősége határozza
meg a beavatkozás tényleges sikerét, tehát a folyamat során arra kell törekedni, hogy minél több és jobb minőségű kapcsolat jöjjön létre a közösségen belül.
Midgley (1995, 60) három modellben képzeli el a szociális fejlesztés irányait a szociális segítés gyakorlatában:
1. Individualista nézőpont: az emberi erőforrás fejlesztése. Az egyén önbizalmának és függetlenségének fejlesztése. A fejlesztés történhet célzott tanulás vagy
egyéni készségfejlesztés által, amelynek célja lehet például segélyezettek esetén a
jóléti ellátásoktól való függetlenség elérése, fogyatékkal élők esetén pedig az önálló, független életvitel megteremtése és fenntartása.
2. Kollektivista nézőpont: a csoportok önszerveződésének elősegítése. A cél ebben az esetben a közös érdekek megtalálása és artikulálásuk elősegítése. A kollektivista nézőpont kiindulópontja, hogy az emberek ösztönösen segítik egymást,
érdekük a közösség fenntartása és minél jobb működésének elősegítése (Payne,
2014, 240).
3. Intézményi nézőpont: szociálpolitikai szemlélet, amely szerint saját intézményrendszere által az állam biztosítja a szociális fejlesztéshez szükséges erőforrásokat. Az intézményi nézőpont nemcsak a szociális szolgáltatások rendszerét
foglalja magában, hanem az állam által végzett társadalmi kampányokat és jogalkotó tevékenységet is. Az intézményi szemléletben tehát kifejeződik az állam
szociális kockázatokkal élő csoportok iránti elkötelezettsége és az irányukba gyakorolt jóléti szerepvállalása.

Példa a szociálisfejlesztés-alapú gyakorlat mûködésére
Egy kelet-magyarországi nagyváros közelében található romatelep lakói számára
gyakorlatilag megközelíthetetlenek a városban található közszolgáltatások, beleértve az egészségügyi, az oktatási és a szociális ellátásokat is. A telep egy erdős-mocsaras területen található, több kilométerre a település határától, ahol a
szocializmus idején többnyire a városi munkások kiskertjei voltak. A rendszerváltást követően azonban mélyszegény, többségében roma családok költöztek az
elhagyott hétvégi házakba. Mivel a romatelepen aszfaltozott utak nincsenek, az
orvoshoz és az iskolába járás vagy a helyi családsegítő felkeresése megoldhatatlan
akadály az ott lakó mélyszegény családok számára.
A városvezetők végül úgy döntöttek, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférési problémát nem a közlekedési infrastruktúra költséges fejlesztésével, hanem inkább telepszerűen kihelyezett jóléti szolgáltatások létesítésével oldják meg. Ennek
a megfontolásnak nem titkolt célja volt az is, hogy a telepen élő mélyszegény ro-

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 96

2018. 04. 09. 12:25:04

IV.1. Szociálisfejlesztés-alapú szociális munka (social development) | 97

mákat még inkább távol tartsák attól, hogy megjelenjenek a városban például a
gyerekek védőoltásainak beadatása vagy a munkanélküli felnőttek családsegítővel
való kötelező kapcsolattartása alkalmával. Megoldásképpen a városvezetés két
nagyméretű fémkonténert helyezett el a telep közepén, az egyikben a családsegítő
és gyerekjóléti szolgálat, a másikban pedig a gyermekorvosi rendelő kapott helyet.
A szociális és gyermekvédelmi feladatokat két-három szociális munkás lája el, akik
vállalták, hogy naponta kijárnak a városból a telepre.
A szakemberek mindennap meglátogatják a lakók házait (ezek a valóságban
összetákolt, komfort nélküli kunyhók), vagy a konténerben elhelyezett családsegítőben fogadják az ügyfeleket. A gyermekek és szüleik a nap bármely részében
felkereshetik a szolgálatot, ahol a dolgozók foglalkoznak velük. A gyerekek sokszor csak ilyen alkalmakkor találkozhatnak könyvekkel, társasjátékokkal és beszélhetnek a saját szociális közegükön kívül álló, a szüleiknél jóval magasabban
kvalifikált, szofisztikáltabb szókincset használó felnőttekkel. Mivel a telep zárt és
ingerszegény környezetet nyújt az ott élők számára, a szolgálat hamar népszerűvé
vált nemcsak a gyerekek, hanem szüleik (főleg a fiatal anyák) körében is. A gyermekek szociális és tanulási készségeinek gyors fejlődése hamar feltűnt a terepen
dolgozó segítőknek és a gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak. A középosztályhoz tartozók számára egyszerű és magától értendő hétköznapi cselekvéseknél (pl.
köszönés, agressziómentes játék, az evőeszközök megfelelő használata) látszottak
először a változás jelei, majd később bonyolultabb intellektuális cselekvéseknél is
megmutatkozott a nyilvánvaló fejlődés (pl. az írási, olvasási és számolási készségek javulásában).

Összefoglalás
A szociális és szociálpedagógiai munka szociálisfejlesztés-alapú módszere szakít
a szociális segítés korábbi fejezetekben részletezett individualista gyakorlatával,
és az egyén helyett a csoportokat és közösségeket helyezi a fejlesztés központjába.
A fejlesztés fontos eleme a továbbgyűrűzési, idegen szóval a spillover-hatás, melynek lényege, hogy a csoport vagy a közösség azon tagjai is részesülhetnek a közösségi változás pozitívumaiból, akik egyáltalán nem, vagy nem közvetlenül vesznek
benne részt. A koncepció másik pozitívuma a direkt szociális tanulási hatásokban rejlik, ami segíti az igénybevevőket abban, hogy segítettekből önmaguk sorsának aktív irányítói, sőt bizonyos helyzetekben maguk is segítők váljanak. A modell alapelve, hogy minden csoportban és közösségben megtalálhatók olyan tudások, készségek és képességek, amelyek továbbfejleszthetők, illetve a probléma
hatékony kezeléséhez szükséges, ám hiányos vagy hiányzó képességek a szociálpedagógia módszerével megtaníthatók.
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Ezt a tudatos fejlesztési folyamatot Natorp (1907), majd jóval később Schlieper
(2000) is egyfajta polgári nevelésként, vagyis a társadalmi együttélés domináns
szabály- és értékrendszereinek módszeres átadási processzusaként írja le. A szociális munka gyakorlatában többféle direkt szociális fejlesztési modell is kialakult,
amelyek közül a legismertebbek a settlement-mozgalmak és az úgynevezett szociális vállalkozások.

IV.2. A SZOCIÁLIS MUNKA ERÔFORRÁS-ALAPÚ, NARRATÍV
MEGKÖZELÍTÉSÛ ÉS MEGOLDÁSORIENTÁLT MODELLJEI
Bevezetés
Az erőforrás-alapú, narratív megközelítésű és megoldásközpontú szociális munka a kliens számára elérhető erőforrások minél hatékonyabb felhasználására irányul. A modell szociálpszichológiai gyökerekkel rendelkezik, célja pedig a kliens
pszichoszociális környezetében elérhető erőforrások optimális módosítása a probléma megoldása érdekében (Payne, 2014, 243). A folyamat eredményeként az egyenlőtlen feltételeket teremtő környezeti faktorok a kliens igényeinek megfelelően
megváltoznak. Az erőforrás-alapú, narratív megközelítésű és megoldásorientált
munka egyik jellemző területe például a családon belüli erőszakot elszenvedett
nők szociális segítése. Ebben az esetben a probléma gyökere nyilvánvaló okokból a külső környezeti tényezőkben keresendő (pl. agresszív férj, alkoholizmus,
elhanyagoló lakókörnyezet), és a hagyományos kliens- és problémacentrikus beavatkozástól eltérő módszereket követel a szociális munkás részéről. A szociális
segítés tradicionális módszereivel szemben az erőforrás-alapú, narratív megközelítésű és megoldásközpontú gyakorlat nagy előnye, hogy nem a kliens hiányosságaiból, problémamegoldásra való képtelenségéből vagy az egyén hibás viselkedésébél indul ki, hanem a rejtett személyes és csoportos erőforrásokra, valamint a
meglévő képességekre és környezeti kapcsolatokra épít. Mindez erősen pozitív
szemléletet igényel a segítő részéről, amely a viselkedési defektusok keresésének
negatív szemlélete helyett a rejtett erőforrások felkutatására irányul.
A szociális munka erőforrás-alapú, narratív megközelítésű és megoldásorientált
modelljeinek fejlődése
Az erőforrás-alapú szociális munka a klasszikus empowermenthez hasonlóan a
hatalmi struktúrák elnyomó természetét látja a társadalmi egyenlőtlenségek legfőbb okozójának. Ezek az elnyomó rendszerek alapvetően a gazdasági és társadal-
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mi működés területén eredményeznek igazságtalan hatalmi viszonyokat és az
emberek egész életpályáját befolyásoló, egyre növekvő egyenlőtlenségeket. A klaszszikus pszichodinamikai és más individualista szociálismunka-modelleknek nem
feladata ezeknek a viszonyoknak a megváltoztatása, csupán a szegények és kirekesztettek egyéni életlehetőségein próbálnak javítani, miközben az uralkodó társadalmi struktúrát meghatározó politikai és gazdasági folyamatokat nem céljuk
igazságosabbá és egyenlőbbé tenni. Az erőforrás-alapú szociális munka alapjainak
megteremtése egy amerikai szociális munkás, Bertha Reynolds nevéhez köthető,
aki élesen kritizálta az amerikai szociális szolgálatokban (social agency, a hazai
családsegítőkre hasonlítanak leginkább) máig domináns pszichodinamikai gyakorlatot. Az erőforrás-alapú modell későbbi követői, például Rapp (1997) és Buckingham (2007) elsősorban a mentális betegek ellátásával kapcsolatban alkalmaztak erőforrás-alapú módszert.
A narratív terápia elsősorban pszichológiai eredetű (azon belül is a pszichoterápiához köthető), a módszer szociális munkában való elterjedése egy ausztrál és
egy új-zélandi szociális munkás, Michael White és David Epston 1970-es és 80-as
években végzett tevékenységének köszönhető. A szerzők a narratív megközelítésű
szociális munka gyakorlatát a családokkal végzett segítő tevékenység, azon belül
is a családterápia során alkalmazták sikerrel. Módszerük lényege a probléma externalizálása volt, ami a külső tényezők fokozott figyelembevételére irányult, ezzel
teljesen szembe menve a koszakban meghatározó pszichodinamikai modellel.
A beavatkozás mottója, hogy a probléma forrása nem az egyénben, hanem az
egyént körülvevő pszichoszociális rendszerekben keresendő. A problémafeltárás
ennek megfelelően a kliensek narratív elbeszéléseivel kezdődik, ami megteremti
a lehetőséget számukra, hogy a problémát saját nézőpontjukból, az általuk érzékelt valóságnak megfelelően jelenítsék meg a segítő felé, így önmaguk számára is
megvilágítva a problémához fűződő érzelmeiket, érzéseiket vagy épp szorongásaikat és félelmeiket (White–Epston, 1990).
White és Epston munkássága azóta széles körben elterjedt az angolszász szociális munka gyakorlatában, de a modellnek számos kritikusa is akad. Legtöbbjük
azt veti a narratív technikát alkalmazó szakemberek szemére, hogy a kliens valóságának elbeszélése és a probléma definiálásának erre való felépítése túl nagy szabadságot ad az egyéni képzeletnek és a szubjektív megközelítéseknek, ezért a kliensek „alternatív valóságokat” kreálhatnak pontos problémadefiníciók helyett
(Van Laer et al., 2017). A modell további kritikája, hogy a valóság és a képzelet
közötti határ elmosódik, és később már nagyon nehéz mind a segítőnek, mind
pedig a segítettnek visszatérnie a realitás talajára, ami veszélyezteti a szociális
munka professzionális alkalmazását, inkább laikus hallgatókat, mintsem értő segítőket teremtve a szakemberekből.
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Elméleti háttér
Míg a szociális munka individualista személetű modelljei esetén alapvetően a
klasszikus pszichológiai és a pszichoterápiához kapcsolható elméleti megközelítésekből indultunk ki, a szociális segítés makroperspektívái inkább szociálpszichológiai alapokon nyugszanak. A szociálpszichológia tudástára a szociális munka szempontjából releváns, ugyanis rávilágít a társadalmi együttélés azon
bonyolult viszonyrendszereire, amelyek az emberi viselkedésből, érték- és normarendszerből eredő társadalmi előnyöket és hátrányokat eredményezik. Ilyen társadalmi értékítéleteken és attitűdökön múlik például a másság elfogadása vagy
elutasítása egy-egy csoporton, közösségen belül, illetve bizonyos viselkedések
jutalmazása, esetleg büntetése a társadalom által képviselt értékrendszernek megfelelően.
Az egyéni sajátosságok társadalmi megítélését és a stigmához való viszonyulást
Goffman mutatja be szemléletesen. A stigma ókori görög szó, valamilyen negatív
testi jelet jelentett, amivel az erkölcsileg megvetendő viselkedést (pl. prostitúció,
lopás) büntették oly módon, hogy azt az egyén testébe égették vagy vésték. Goffman az elméletében a stigmát valamilyen negatív, a társadalom által megkülönböztetett testi jelnek vagy jellembeli hiányosságnak tekinti, melynek alapján az
egyén elkülönül a „normálisak” világától (Goffman, 1998, 265). Goffman abból
indul ki, hogy az embereknek szükségük van kategóriák felállítására a hétköznapi környezet megismeréséhez, a világban való eligazodáshoz. Normális emberi
igény, hogy a szocializációnk során anticipációk (elvárások) jönnek létre az egyes
társadalmi csoportokhoz kapcsolódóan, a hétköznapi társadalmi érintkezések során pedig akkor érezzük magunkat biztonságban, ha igazolva látjuk az adott csoporthoz társított anticipációkat. Ezek az anticipációk azonban sokszor úgy alakulnak ki, hogy nem is találkozunk személyesen az adott csoport tagjaival, és így
alakítunk ki előzetes elvárásokat velük kapcsolatban, például sajtóhírekre, tévéfilmekre vagy más emberek elbeszéléseire alapozva. Az ilyen pozitív vagy negatív
anticipációkat Goffman képletes szociális identitásnak, míg a csoport vagy az
egyén megismerését követően kialakuló észleléseket tényleges szociális identitásnak nevezi. A képletes szociális identitás nem feltétlenül hordoz negatív tartalmakat (pl. a feketéknek jó a ritmusérzékük), de minden esetben nélkülözi a csoport
vagy egyén közvetlen megismerését.
Goffman szerint alapvetően háromféle stigmát különíthetünk el: a testi fogyatékosságot (pl. testi vagy érzékszervi fogyatékosság), a jellem szégyenfoltjait (pl.
bűnözés, alkoholizmus) és az úgynevezett törzsi stigmát (pl. faji, nemzeti hovatartozás). A stigmával jelzett ember mindig kilóg a „normálisak” világából és a
„normálisak” számos egyéb tulajdonsággal is felruházzák, amelyek egyébként nem
jellemzőek rá, hogy megfeleljen az anticipációiknak (pl. a látássérült emberrel han-
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gosan beszélnek, mintha hallássérült is lenne). A stigma hordozója negatívan éli
meg a „normálisak” viselkedését, belsővé teszi, a „törzs” bűneként érzékeli a viselt
stigmát. A fentiek alapján felmerül a kérdés: hogyan reagál a stigmatizált ember
a környezete viselkedésére? A reakciók eltérőek lehetnek, például törekedhet arra,
hogy a helyzetét orvosolja (mondjuk plasztikai műtétnek vetve alá magát), hogy
eltűnjön a stigmája, és testileg hasonlítson a „normálisak” társadalmához. Egy
másik reakció, ha a stigmatizált erőfeszítéseket tesz a képességei fejlesztésére (pl.
a végtaghiányos sportoló művégtagokkal próbál korábbi teljesítményéhez közelíteni). Ugyancsak jellemző reakció az áldozatszerep, mikor a stigmatizált személy
pajzsként tartja maga elé a stigmáját, abból megpróbál hasznot húzni, vagy saját
lustaságát, egyéb jellembeli hiányosságait próbálja mögé rejteni. Végül vannak
olyan stigmatizáltak, akik áldásként tekintenek a stigmájukra, megpróbálnak belőle erőt meríteni, más stigmával élőkkel kapcsolatot teremteni, rajtuk segíteni,
vagy a stigma társadalmi elfogadásáért küzdeni (pl. a homoszexuálisok jogaiért
fellépő aktivisták).
Goffman a stigma belsővé tételében látja a stigmatizált emberre leselkedő teljes
társadalmi kizáródás kockázatát, s ezt folyamatot a stigmatizált ember erkölcsi
pályafutásának nevezi. A stigmatizált ugyanis amíg a saját mikrokörnyezetében
él, sokszor nincs is tisztában azzal, hogy eltér a „normálisak” világától. A stigmához való társadalmi viszonyulás megtapasztalása csak később következik be, jellemzően akkor, mikor az egyén kikerül az őt óvó mikrokörnyezetből (ez jellemzően a család), és bekerül a többségi társadalom által uralt intézményekbe.
Mindez általában az iskolába kerülés idejére tehető, mikor a stigmatizált gyermek
megismeri a „normálisak” álláspontját, megéli másságát, és elszenvedi a stigmához kapcsolódó társadalmi előítéleteket. Ilyenkor a környezete sokszor úgy reagál,
hogy próbálja a gyermeket megvédeni a „normálisak” világától, például speciális
szükségletű gyermekeknek fenntartott vagy etnikai alapon gettósított iskolákba
íratja őt azzal az magyarázattal, hogy „a sajátjai között könnyebb dolga lesz”, ezzel azonban sokszor csak a gyerek életesélyeit rontják, és késleltetik a stigmához
kapcsolódó társadalmi előítéletek megélését. Az erkölcsi pályafutás végén a gyermek belsővé teszi a többségi társadalom attitűdjeit, és maga is elkezd a stigmának
megfelelően viselkedni (Goffman, 1998).
A stigmákhoz kapcsolódó egyénileg és csoportosan megélt előítéletekkel való
találkozás negatív következményei jelentősen enyhíthetők az egyén vagy a közösség erőforrásainak fejlesztésével. Saleebey (2009) erőforrás-alapú szociálismunka-elméletének alapelve, hogy minden egyénnek, csoportnak és közösségnek
vannak rejtett erőforrásai, amelyekre később egy tudatosan megtervezett szociális segítőfolyamat keretében a közös munkát építeni lehet. Természetes, hogy az
egyének, családok vagy közösségek életében problémák merülhetnek fel, és ezek
megélése nehézséget jelent, zavarokat okoz a korábban megszokott életükben.

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 101

2018. 04. 09. 12:25:05

102 | IV. A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei
Ugyanakkor e nehézségekre mint a belső erőforrások mobilizálásának lehetőségére is tekinthetünk. Az egyének és csoportok erőforrásai rendszerint ismeretlenek a segítő számára, és sokszor a csoport tagjai sincsenek tisztában a tudásukkal,
képességeikkel vagy a probléma megoldására irányuló korábbi erőfeszítéseik hasznosságával. Seleeby megjegyzi, hogy bármely probléma hatékonyabban és tartósabban kezelhető a közösségi erőforrások mobilizálásával, a közösségi vagy csoportos együttműködések rendszerében, mint egyénileg.
Itt érdemes kitérni a probléma észlelésének és feldolgozásának közösségi és
egyéni rendszereket érintő különbségeire és lehetőségeire. Kelly (1955) egyéni
rendszerelmélete (personal construct theory) szerint minden ember része különböző társadalmi rendszereknek, amelyek meghatározzák és sűrűn átszövik az
egyént körülvevő világot. Ezek a rendszerek tehát gazdagon behálózzák életünket
(a család, a munkahely, az iskola és a szabadidő tereit), hatnak a szocializációnkra, a viselkedésünkre és a kommunikációs mintáinkra. Másképp viselkedünk például egy baráti társaságban, mint a munkahelyünkön, illetve eltérően kommunikálunk egy általunk látogatott sportklubban, mint otthon, a családunkban.
A rendszerek sűrűsége, a kapcsolatok száma és intenzitása egyénenként eltér egymástól, hiszen mindannyian különböző rendszerek részesei vagyunk, még akkor
is, ha ezek helyenként egyezést mutatnak (pl. közös családtagok, barátok vagy
munkatársak esetén).
Payne (2014, 251) a Kelly-féle konstruktivizmuselméletet kiterjeszti a társadalmi érintkezés kollektív formáira, a csoportokra és a közösségekre is. Az olyan csoport- és közösségalkotó tényezőkből indul ki, mint a tagok közötti lojalitás, az
összetartás, a célok elérésének közösségi igénye és a mögöttük húzódó érdekek
(Zastrow, 2009). A közösségi és csoportkohézió ugyanis lehetővé teszi, hogy a
konstruktivista szemlélet ne csak individuálisan, hanem a társas érintkezés viszonyrendszerében is értelmezhető legyen. Ennek a szociális konstrukciónak Payne
szerint három fontos megjelenési formája létezik: a valóság észlelésének közösségi élménye, a szociális problémák megoldására irányuló közösségi igény, valamint
az egyéni rendszerek eltérésein való felülemelkedés képessége.
Az egyéni, a csoportos és a közösségi problémafeltárásnak egyre népszerűbb
eszköze a szociális és a szociálpedagógiai munkában alkalmazott narratív megközelítés módszere. Ennek lényege, hogy az egyén és a közösség tagjai szabadon,
a segítő által képviselt szakmai keretek jelentette nyomás nélkül beszélhessenek
érzéseikről, véleményükről, illetve a problémához kapcsolódó attitűdjeikről. Baldwin szerint (2013, 4) „a világ elmesélésének számtalan narratív lehetősége van, a
narratív megközelítés a formák és stílusok bámulatos keveréke, amely különböző
helyzetek elmesélésére alkalmas, és a történetek számos részlettel gazdagíthatók”.
Baldwin egy lencséhez hasonlítja a narratív módszert, amelyen keresztül a világ
folyamatait szemléljük, így az hozzájárul a saját magunk és környezetünk megér-
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téséhez. Ez a megértési folyamat természetesen sosem objektív, hiszen érzelmeink,
élményeink és előítéleteink befolyásolják a külvilág megfigyelését és megértését.
A környezet szemlélése leginkább egy négyosztatú koncentrikus körben ábrázolható, amelynek magjában áll a megfigyelő, körülötte a közvetlen környezete (a
barátok és a családtagok), ezután következnek csak a helyi közösség, majd a társadalom színterei.
A narratív szemlélet e köreinek rétegződésére Landon (2008, idézi Baldwin,
2013, 6) jegyzett fel egy szemléletes példát, amelyben egy cserkészlány tér haza
édesanyjához, miután sikeresen eladta a rábízott süteményeket a járókelőknek. Az
anya rendkívül büszke a kislányára, hiszen teljesítette a feladatát, és eladta a süteményeket. A sütemények ugyanakkor ebben a kontextusban a kapitalista gazdaság szimbólumaiként jelennek meg, a kislány tette pedig a társadalom materialista és individualista értékrendjének leképződését szimbolizálja. Ily módon a kislány
szervesen kapcsolódik a kapitalista társadalom érték- és normarendszeréhez, elégedett a saját működésével, hiszen a környezete is elégedett vele, ezért pozitív viszszacsatolásban részesíti (dicséret). Landon története arra világít rá, hogy egy cselekedet, történet vagy jelenség különböző társadalmi kontextusokban való
elmesélése eltérő tartalmú és jelentésű lehet (jelen esetben a kislány szintjén, a
családja szintjén, illetve az iskolában és a társadalom számára).
A narratív tartalmak nemcsak verbális formában jelenhetnek meg, hanem öltözködésünkkel, viselkedésünkkel, sőt a művészetek útján is kifejezhetjük véleményünket, az általunk képviselt értékeket és a külvilághoz való általános hozzáállásunkat. A legfontosabb narratív eszköz mégis az emberi nyelv, illetve az általa
való önkifejezés. A szociálpedagógia és a szociális munka klientúrájához tartozó,
többnyire szegény és társadalmilag deprivált közösségek nem vagy csak korlátozottan ismerik és beszélik a középosztály számára elfogadott nyelvet. A nyelvi kifejezési eszközök ilyen funkcionális beszűkülését Bernstein (2002) korlátozott
nyelvi kódoknak nevezi, amelyek elsősorban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra jellemzőek. Ez a korlátozott kód leginkább olyan környezetben jöhet létre, ahol a közösségi érdekeket az egyéni érdekek fölé rendelik: az „én” helyett a
„mi” válik meghatározóvá a hétköznapi társadalmi érintkezés során. Mindez elsősorban olyan ingerszegény, zárt környezetben és közösségekben megy végbe,
ahol nincs szükség bonyolult kommunikációs mintákra és gazdag szókincsre a
másik fél megértéséhez, hiszen a közösség tagjai jól ismerik egymást és a csoporton belüli hierarchiát, így ki nem mondott szabályokkal helyettesítik a verbális
kommunikáció jelentős részét. Ilyen közösségek lehetnek jellemzően a szigorú
szabályok mentén működő zárt vagy totális intézmények (börtönök, honvédség),
a hierarchikusan szerveződő kortárscsoportok vagy az erősen patriarchális családok. Ezekben a közegekben ugyanis kiemelkedő szerepe van az úgynevezett
nyelven túli csatornáknak, ami azt jelenti, hogy a kommunikáció alanyai nem az
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egyes személyek, hanem a személyek által betöltött formális pozíciók (pl. apa helyett családfő, vezető helyett főnök stb.). Bernstein kiemeli, hogy a korlátozott nyelvi kódok az oktatási rendszerben behozhatatlan hátrányt jelentenek az alacsony
státuszú társadalmi csoportok gyermekei számára. Ennek oka, hogy az iskola
megköveteli a középosztály kidolgozott nyelvi kódját, és nem értékeli a deprivált
gyerekek korlátozott kódrendszerét, még akkor sem, ha a kommunikáció tartalmi
elemei (a gyermek tudja a tananyagot) és a gyermek intellektuális képességei kiválóak.
Hogy mennyire fontosak a nyelvi kódok és a rajtuk keresztül megjelenő kulturális kommunikáció, arra Babusik Ferenc és munkatársai (2004) háziorvosok és
mélyszegény roma személyek közötti kommunikációs mintákat feltáró kutatása
világít rá. Babusikék abból indultak ki, hogy a mélyszegély és/vagy roma személyek ellátását a háziorvosok helyben (a rendelőben), alacsony költségigényű, egyszerű eszközökkel végzik, míg a középosztályhoz tartozó betegeket magasabb,
jobb minőségű eszközökkel és készítményekkel látják el, vagy továbbküldik őket
a szakellátásba. A kezdetben felmerülő rasszista magyarázat lehetőségét gyorsan
eloszlatták az interjúkon és a részt vevő megfigyelésen alapuló vizsgálat eredményei. A kutatás tapasztalatai szerint ugyanis komoly kulturális és kommunikációs szakadék tátongott a háziorvosok és a roma betegek között. Az orvosok sokszor
nem értették a beteg elbeszélését, kellemetlen volt számukra a kommunikációs
helyzet, ezért minél hamarabb igyekeztek szabadulni hátrányos helyzetű pácienseiktől. A hozzájuk hasonló státuszú középosztálybeli betegekkel ezzel szemben
megtalálták a közös hangot, ami befolyásolta a viselkedésüket és a szakmai hozzáállásukat is. A korlátozott és a kidolgozott nyelvi kódok különbsége a romák
számára is kellemetlen lehetett (az ellátásbeli hátrányokon túl), hiszen nem érthették az orvos által megjelenített bonyolult medikális szóhasználatot. Mivel az orvosi (és más) egyetemeken csak elvétve tartanak olyan érzékenyítő képzéseket, ahol
a speciális igényű (szenvedélybetegek, fogyatékkal élők stb.) betegek kommunikációjának sajátosságaira hívják fel a figyelmet, az imént említett kulturális aszimmetriák várhatóan még sokáig fennmaradnak az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás intézményein belül.

A szociális munka erôforrás-alapú, narratív szemléletû
és megoldásközpontú megközelítése
Az erőforrás-alapú szociális munka a szolgáltatást igénybe vevők rejtett belső erőforrásaira épít, ezzel szembemegy a korábbi individualista, deficitalapú megközelítésekkel. A szociális problémák kezelésénél és megoldásánál ugyanis nem az
egyén vagy a csoport problémamegoldás során észlelt hiányosságait (hiányzó kész-
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ségek, képességek és tudások) veszik figyelembe, hanem azokat a meglévő erőforrásokat, amelyek már rendelkezésre állnak, s amelyekre alapozva fokozható a
szociális segítés hatékonysága. A gyakorlatot a szociális munka ökológiai megközelítésének is nevezik (Saint-Jacques et al. 2009).
Saint-Jacques és társai (2009) az erőforrás-alapú szociális munka hat különböző alapelvét határozták meg.
(1) A modell egyik alapelve, hogy minden egyén, csoport és közösség rendelkezik valamilyen erőforrással, amely felhasználható bizonyos problémahelyzetek
megoldására. Ezt a sokszor rejtett erőforrást mobilizálni lehet a szociális segítés
eszköztárával annak érdekében, hogy az érintettek a későbbiekben maguktól is
képesek legyenek nehézségeik kezelésére.
(2) A közösségek különösen sok erőforrást birtokolnak, s ezek a közösségi munka eszközeivel, megfelelő támogatás mellett felhasználhatók a kollektív problémák
kezelése érdekében.
(3) A probléma definiálása és a beavatkozás módja az egyén, a csoport vagy a
közösség döntésén múlik, az érintettek ugyanis maguk felelnek saját jólétükért, a
vitás kérdések megoldásában korlátlan szabadságot élveznek a segítőfolyamat során. A segítő inkább kíséri a folyamatot, és nem aktív résztvevője a döntési helyzeteknek.
(4) Ugyanakkor elkerülhetetlen a segítő elfogadása és a közösség problémájának részesévé válása. A segítőnek a közösség (esetleg a csoport vagy az egyén) előtti legitimitása előfeltétele a sikeres együttműködésnek és a folyamat aktív kísérésének.
(5) A segítőfolyamat célja, hogy a bevont személyek később saját erejükből legyenek képesek az életük során felbukkanó hasonló problémák megoldására. A segítés hatásának tehát túl kell nyúlnia a szociális munka közvetlen ügyfél-interakciós szakaszán.
(6) Végül pedig minden emberben megvan a fejlődésre, a képességeinek és tehetségének kibontakoztatására irányuló lehetőség. Ezt a segítőnek támogatnia kell
a belső erőforrások (a tudások, készségek és képességek) mobilizálása által.
Az erőforrás-alapú gyakorlat egyénekre irányuló formája (strengths-based case
management) elsősorban a pszichiátriai betegekkel és a testi vagy lelki abúzuson átesett felnőttekkel és gyerekekkel végzett munkában terjedt el. A segítő tevékenység
ez esetben a kliens erőforrásainak felhasználására koncentrálva az egyéni célok elérésére irányul, nem pedig a diagnózis, a kórképek és a patológiás elváltozások
elemzésére. A közösség szerepe még az egyéni munka során is kiemelt jelentőségű,
hiszen a közösségi célok megvalósítása által hatékonyan hozzájárulhatunk az egyéni célok eléréséhez, a közösség pedig jelentős erőforrásbázis az egyéni problémamegoldás során (pl. a család, a barátok, a munkatársak támogatása). A közösségierőforrás-alapú munkához hasonlóan az esetmunka-modellben is az egyén
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definiálja a problémát, és a megoldáshoz szükséges alternatív stratégiákat is az ügyfél választja ki, a segítő kapcsolat során kialakuló „ügynök–beosztott” alapú kapcsolatokat kerülni kell. Bár a változás megtervezése és végrehajtása egyéni munka,
a segítőnek a közösségi szempontokat is figyelembe kell vennie, az egyéni változást
a közösségi vagy csoportszintű változásnak megfelelően menedzselve. Az erőforrás-alapú gyakorlatnak bizonyítottan pozitív eredményei voltak droghasználók és
bűnelkövetők körében (csökkent a visszaesés valószínűsége), hozzájárult a hátrányos helyzetű fiatalok asszertivitásának növeléséhez, és segítette az unokáikat nevelő nagyszülőket a neveléssel járó stressz csökkentésében (Scerra, 2011, 5).
Az erőforrás-alapú gyakorlat csoportok és közösségek esetén talán még az egyéni esetmunkánál is nagyobb hatékonysággal alkalmazható. A csoportok esetén is,
csakúgy, mint az esetmenedzsmentnél, a segítő kapcsolat alapja az egyének erőforrásainak felismerése és kiaknázása, nem pedig a problémákra való fókuszálás
és a hiányközpontú megközelítés. A szociális munka a segítő és a segítettek közötti kölcsönös bizalmon és együttműködésen alapul. A kliensek saját sorsukért
felelősek, a segítő csak a kísérő szerepét tölti be a közös munka során. A felhasználók támogatására szerveződő intézményeknek közösségi bázisúaknak kell lenniük, amelyek képesek megfelelő válaszokat adni a csoportok és a közösségek
szükségleteire (Lietz, 2007).
Akár egyéni, akár csoportos beavatkozásról beszélünk, a problémahelyzet alapos feltérképezéséhez szükséges a kliens helyzetének pontos megállapítása a probléma környezetére vonatkozóan. Ehhez az ember a környezetben (person in environment) nevű szociálismunka-perspektívát használhatjuk, amely a kliens és a
probléma közötti direkt kapcsolaton túl figyelembe veszi a környezeti tényezők
szerepét is. E külső szereplők – a szociális munka ökológiai modelljének megfelelően – lehetnek a probléma szempontjából releváns intézmények vagy emberek.
A kliens környezetét alkotó intézményi és humán szereplők bonyolult kapcsolatrendszere, illetve a kliens hozzájuk fűződő viszonya jeleníti meg a probléma kontextusának azon mélységét, amellyel a segítőnek foglalkoznia kell. Ezt a bonyolult
viszonyrendszert a kliens, valamint a kliens szociális környezetét alkotó személyek és intézmények közötti kommunikáció megfigyelése révén becsülhetjük fel.
Egy ilyen sokrétű kommunikációs viszonyrendszer első ránézésre a kliens interperszonális és intézményes kapcsolatainak meglehetősen rendezetlen képét mutatja. A problémahelyzet kimerítő elemzése érdekében az a leghatékonyabb, ha a
segítő először részeire bontja (deconstruction) ezt a kibogozhatatlannak tűnő kommunikációs halmazt, és kizárólag a probléma adott elemére vonatkozó diskurzusokkal kezd foglalkozni.
A probléma egyes kontextusainak hatékony feltárási módszere a narratív technika. A narratív megközelítés arra biztosít lehetőséget, hogy a kliens saját szavaival, saját stílusában beszélhessen a problémáról. A segítő ebben a helyzetben fi-
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gyelmesen végigkíséri a kliens mondanivalóját, nem fűz hozzá megjegyzéseket, s
nem célja a kommunikáció irányítása sem. A narratív problémamegjelenítés módot ad arra, hogy a kliens szabadon kifejezhesse a probléma számára legnyomasztóbb aspektusait és azt a módot, ahogyan a problémát látja. A szakavatott segítő
a kliens kommunikációjának (metakommunikáció, hanghordozás, beszéd sebessége, szóhasználat) vizsgálatából következtet arra, ahogy az ügyfél a problémát
valójában érzékeli (Payne, 2014, 244). A narratív módszer különösen alkalmas
komplex személyközi, csoportközi vagy intézményes konfliktusok megjelenítésére és tisztázására: ekkor mindkét fél lehetőséget kap az álláspontja kifejtésére.
A narratív megközelítés ellen szóló érv, hogy a kliens képes-e objektíven megítélni a problémát és saját, a problémához fűződő viszonyát a segítő beavatkozása nélkül. A probléma narratív megjelenítése nyilván nem jelenti egyben a probléma
diagnózisát, csupán egy technika arra, hogy (1) a segítő a kliens nézőpontjából
láthassa a probléma kontextusait, s (2) a kliens önmaga számára verbálisan kifejezhesse a problémához kapcsolódó érzelmeit. A probléma kliens általi narratív
tolmácsolása a későbbi közös munka alapjául szolgálhat a pontatlan részek tisztázásához, a probléma egyes elemeinek kiválogatásához és a súlyponti probléma
meghatározásához.
A narratív technika különösen nagy jelentőségű szélsőséges élethelyzetekben
lévő egyének és/vagy csoportok életkörülményeinek, a problémához való viszonyainak feltárásában. Katasztrófahelyzeteket átélt emberekkel végzett segítő tevékenység során például gyakran alkalmazzák a narratív megközelítést, mert ez lehetőséget biztosít a probléma újbóli megjelenítésére az érintettek részéről, illetve
annak saját nézőpontból való elmesélésére, a szubjektív élmények középpontba
állítására (Luxné, 2016). A narratív módszert különösen sikeresen alkalmazták
például a vietnami háborúból a hazatérő amerikai katonák egy csoportja esetén,
illetve az 1974-es ohiói Xenia hurrikán nyomán keletkezett kollektív társadalmi
trauma feldolgozásában (Jang–LaMendola, 2007, 307). Mivel a trauma narratív
megjelenítése mindig szubjektív, az adott eseményről egyéni narratívák nyomán
megjelenő kép kétségkívül egyoldalú. A szociális munka szempontjából nem is az
események valós lefolyása, társadalmi és gazdasági következményei az igazán fontosak, hanem az egyén vagy a csoport által megélt valóság, illetve az ebből származó problémák feldolgozása. A narratív metódus hatékony eszköz lehet abban,
hogy a traumatizált egyén vagy közösség eljusson a Thomson (2011) által említett
fejlett egyensúlyi állapotig (improved steady state) vagy legalábbis a visszanyert
egyensúlyi állapotig (resumed steady state).
Az erőforrás-alapú, narratív szemléletű és megoldásközpontú szociális munka
egyik legismertebb gyakorlati modellje Greene és Lee (2011) személyéhez köthető.
Greene és Lee erőforrás-orientált megközelítése szerint a segítő szakember minden esetben kerüli a szakzsargon használatát, a klienssel történő kommunikáció
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során pedig a problémákra irányuló hosszas és parttalan diszkusszió helyett az
ügyfél erőforrásainak megismerésére és mobilizálására igyekszik terelni a figyelmet. Ez a fajta átalakítása a kliens és a segítő kommunikációs stratégiájának úgy
lehet sikeres, ha a szakember a rejtett erőforrásokat a kliens által vallott értékeken
és gondolatokon keresztül közelíti meg. A segítő kapcsolat középpontjában a változás elérése áll, azt azonban a kliensnek kell meghatároznia, hogy ez a változás
miként következzen be, illetve mit hajlandó annak érdekében megtenni. A segítőmunka mindig a probléma narratív megközelítésével kezdődik, mikor a kliens
szabadon, saját nyelvezetét használva beszélhet a gondjáról, illetve a problémához
fűződő érzéseiről, véleményéről és elvárásairól. A kliens által megjelentett narratív ábrázolás az elsődleges jelentéstartalmakon túl számos másodlagos információt is nyújt a segítő számára. Ilyen másodlagos információ például a történet elmesélésének módja, a beszéd során használt gesztusok jellege vagy a kliens által
kinyilvánított érzelmek formája, illetve mindezek összessége. Noha a narratív
megközelítés célja, hogy a kliens kötöttségektől mentesen beszélhessen a problémáról, a segítő feladata egyrészt rendszerezni a beszélgetések során keletkező információkat, másrészt a klienst a probléma szempontjából releváns kommunikációs területen tartani. A kliens elbeszélésének egyik fontos része, hogy mit tett
korábban a jelenlegi probléma elhárítása érdekében. Greene és Lee modelljében a
kliens háromféle módon reagálhat a probléma megoldására való törekvés szempontjából:
1. Vásárló kliens (customer client): érzékeli a problémát, érti annak kontextusait, és szeretne változást elérni a helyzetében.
2. Panaszkodó kliens (complainant client): meghatározza a problémát, de nem
látja maga előtt, hogy mely lépéseket kellene megtennie a probléma enyhítése vagy
megszüntetése érdekében.
3. Látogató kliens (visitor client): nem hajlandó elfogadni a problémát, és a változás érdekében sem tesz semmit.
A segítőnek természetesen a vásárló klienssel van a legegyszerűbb dolga, aki
öntudatos, átlátja a problémáját, és csupán a megoldásban való kísérésben van
szüksége szakember segítségére. A panaszkodó és a látogató kliensek esetében
ugyanakkor nem mindegy, hogy a szakember miként képes motiválni ügyfelét az
együttműködésre. Fontos annak tisztán látása is, hogy mi az a pont, ahol a segítőnek be kell látnia, hogy az együttműködés a szolgáltatást igénybe vevő hajlandóságának hiánya miatt nem megvalósítható. A szociális munka eszköztárában
számos technika létezik a motiváció megteremtésére, fenntartására és a célok tisztázására (Greene–Lee, 2011, 82–90):
– Varázskérdés: A varázskérdés nagyszerűen segíthet a célok tisztázásában, pontosításában, egyben mentesíti a klienst a vágyai megfogalmazásakor az általa észlelt valóság terhe alól.
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– Időgép: Az időgép kérdés segít abban, hogy a kliens tisztán láthassa egyes döntéseinek várható jövőbeli következményeit és a környezetére gyakorolt hatásait.
Az időgép-technika különösen alkalmas a jövőtől szorongó kliensek képletes felszabadítására a döntéssel járó terhek alól. Tipikus időgép kérdés: Ha egy időgéppel
a jövőbe utazhatna, pontosabban abba az időpontba, mikor a problémája már megoldódott, mit szeretne látni maga körül?
– Kimenet: A változások szemléltetésére, illetve az elért eredmények felülvizsgálatára szolgál: Ha egy légy lennék a nappalija falán, és egy egész napon át figyelném a viselkedését, mit látnék? Vagy: Ha összefutnánk az utcán három hónappal
az utolsó találkozásunkat követően, milyen változást vennék észre a viselkedésében?
– Nyomonkövetés: A célok felé tett kis lépések tisztázását szolgáló kérdések. Példa: Ha egy kisebb csoda történne, milyen változás lenne az, amit leghamarabb észrevesz? Melyik lenne a legmegfelelőbb időpont ennek a kisebb csodának a kezdetére?
– Kapcsolatok: Az egyes részcélok összekapcsolására szolgáló kérdések, illetve
azon kérdések, amelyek a klienst érintő problémákban bekövetkező egyéni változásokat környezeti kontextusba helyezik. Példa: Ki lenne az első ember, aki észrevenné, hogy változás történt? Mit látna? Mit jelentene mindez az illető számára?
Greene és Lee hat lépésben írta le a megoldásorientált szociális munka gyakorlati modelljét. Az első lépés a klienssel való kapcsolatfelvétel és az együttműködésben való kölcsönös írásos megegyezés. Itt mindenképpen szükség van a kliens
motiváltságára és együttműködésére a továbblépés érdekében. Motiválatlan ügyféllel nem lehet a közös munkát megvalósítani, különösen nem az erőforrás-orientált irányzatban, ahol a kliens önállósága és felelőssége különösen fontos a saját
sorsát illetően. A második lépés a kliens történetének figyelmes végighallgatása.
A kliens ebben a lépésben szabadon beszélhet a problémáról és az ahhoz fűződő
érzéseiről, a segítő csupán kíséri a narratív folyamatot, és igyekszik tartalmilag
rendszerezni a kliens által elmondottakat. Ez a folyamat aktív figyelmet és a hallgatás képességét kívánja meg a szociális munkástól, ami abban nyilvánul meg, hogy
a segítő hagyja kliensét a problémájáról szabadon, kötöttségek nélkül beszélni.
A gyakorlat harmadik lépése a kliens nézőpontjainak meghatározása a célokkal
és az elvárt kimenetekkel kapcsolatban. Fontos, hogy a kliens mennyire látja reálisan a helyzetét, az általa megjelenített kimenetek mennyire megvalósíthatók a
gyakorlatban, illetve hogy a segítő mennyire képes a realitás talaján tartani ügyfelét a folyamat során. A negyedik lépésben a kliens meghatározza azt a jövőbeli
állapotot, amely a probléma megoldása esetén megvalósulna. A kliens azonosítja
saját céljait, amelyeket a segítővel közösen rendszereznek a megvalósíthatóságuk
és a prioritásuk szerint, majd együtt elkezdenek dolgozni a célok eléréséhez vezető stratégiákon. A szociális munkás feladata, hogy bátorítsa ügyfelét, erősítse a
probléma megoldásába vetett hitében, és segítse a megfelelő stratégiák kiválasztásában, valamint a célok elérésében. Ebben a fázisban kiválóan alkalmazhatók a
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jövőbeli vágyott állapotokra utaló kérdések, például: Mi történne, ha a dolgok jobbra fordulnának, ha a probléma nem lenne ennyire nyomasztó a mindennapokban?
A folyamat ötödik lépése a beavatkozás fázisa, mikor a segítő végigkíséri kliensét
a korábban egyeztetett megoldási stratégián annak érdekében, hogy a célokat minél hatékonyabban és átfogóbban érjék el. A segítőnek fontos feladata van az úgynevezett láncreakció beindításában. A korai könnyű sikerek ugyanis bátoríthatják
a klienst a későbbi, komplikáltabb célok elérésére. A gyakorlat utolsó lépése a folyamat lezárása és nyomon követése. Ebben a fázisban fontos, hogy nemcsak a kliens viselkedésének elemzése jelenti az értékelő fázis tartalmát, legalább ilyen fontos a szociális munkás önreflexiója, fejlődésének, szakmai változásainak nyomon
követése a kapcsolat lezárását követően.
9. ábra. Greene és Lee megoldásorientált intervenciós modellje
Kapcsolatfelvétel

A kliens
történetének
meghallgatása

A kliens
elvárásainak
meghatározása

Lezárás és
nyomonkövetés

Intervenció

Az elérendő
jövőbeli állapot
meghatározása

(Forrás: Greene–Lee, 2011)

Példa az erôforrás-alapú szociális munka mûködésére
Éva 30 éves roma nő, aki 5 éve veszítette el takarítói állását, mikor a termelőszövetkezet, ahol korábban dolgozott, megszűnt. A település, ahol lakik, elnéptelenedő, hátrányos helyzetű falu, ahol a közmunkán kívül nincs munkalehetőség. A nő
élettársával – aki alkoholfüggő, és szintén munkanélküli – együtt neveli 6 éves
kislányukat. Éva kapcsolatban áll a járási központban található munkaügyi kirendeltséggel, a polgármesteri hivatal pedig időnként anyagi támogatást és évi néhány
hónapnyi közmunkát biztosít a családnak. Éva rendszeres kapcsolatot tart a járási családsegítő központ szociális munkásával és a helyi védőnővel, akihez baráti
kapcsolat is fűzi. A munkaügyi kirendeltség váratlanul talál a nő számára egy
minimálbért fizető raktárosi állást a közeli faluban, egy frissen létesült vállalkozásnál, ahol könnyű fizikai munkát kellene végeznie. Noha Éva lelkes, és szeretné
elvállalni a munkát, élettársa ellenzi, hogy a nő egy távolabbi településen dolgoz-
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zon. A férfi álláspontja szerint az utazás túl sok időt jelentene, Éva nem tudna a
kislányukkal eleget foglalkozni és a háztartást ellátni, az állás pedig nem fizetne
annyit, hogy megérje elvállalni, ráadásul roma származása miatt bizonyára nem
fogadnák el a kollégák sem.
A fenti példából látszik, hogy Éva viszonylag kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, annak ellenére, hogy egy kis faluban él. A nő elsődleges problémáját az
okozza, hogy szeretné elvállalni a felkínált munkalehetőséget, de élettársa részéről erős ellenállásba ütközik. A szociális munkás az erőforrás-alapú, narratív megközelítésű és megoldáscentrikus módszer értelmében számos kapcsolatot, viszonyrendszert és kommunikációs csatornát térképezhet fel a probléma körülményeinek
felderítése érdekében a kliens, valamint az őt körülvevő személyek és intézmények
között (polgármesteri hivatal, védőnő, családsegítő, munkaügyi kirendeltség, leendő munkahely). A probléma természete szempontjából a legfontosabb mégis az
élettársak közötti viszony jellegének meghatározása, a két ember közti kommunikáció vizsgálata, ezért a kettejük közötti kapcsolatot ragadjuk ki a probléma
szélesebb kontextusából. Éva és az élettársa közötti kommunikációs minta vizsgálata lesz tehát a segítő kapcsolat első lépése: vagyis annak megértése, vajon a
férfi miért zárkózik el ilyen élesen attól, hogy a nő újra dolgozni kezdjen. A kommunikációs csatornák és minták alapos vizsgálatát nevezzük a segítői munka diszkussziós fázisának (discussion), amelyet a kivételek keresése követ (looking for exceptions). A kivételek keresése azt jelenti, hogy a segítő arról érdeklődik kliensétől,
a múltban előfordult-e már, hogy hasonló helyzetben hatékonyan tudott kezelni
egy nehézséget (Trepper, 2010, 10). Esetünkben Évát arról kérdezi a segítője, hogy
korábban, egy lényeges döntéshelyzet során, amikor párjától eltérő véleményt képviselt, sikerült-e elfogadtatnia a férfival az általa képviselt álláspontot. Ha volt ilyen
alkalom, akkor a segítő el tud indulni a múltbeli sikeres stratégia mentén, és megvilágíthatja a korábbi siker komponenseit: Mely tényezők vezettek a sikerek eléréséhez? Kiket sikerült bevonni a folyamatba a vitapartner meggyőzése érdekében?
Milyen érveket sikerült felvonultatni a saját álláspont képviselete érdekében? Milyen
kommunikációs stratégiát használt a vita során?
A kliens a külső tényezők nyomásának hatására néha annyira összezavarodhat,
hogy maga sem tudja pontosan meghatározni azt az állapotot vagy változást, amelyet a segítőfolyamat során szeretne elérni. A zavarodottsághoz különösen hozzájárulhat, ha egy domináns fél oly módon erőlteti akaratát a vitapartnerére, hogy
az végül belsővé teszi (internalizálja) a domináns fél érveit, még akkor is, ha azok
szöges ellentétben állnak korábbi meggyőződésével. A folyamat végén a domináns
fél álláspontját a kliens racionális érvként fogadja el, beépíti saját gondolatvilágába, és ennek megfelelően módosítja az elképzeléseit, véleményét és céljait. A korábbi példához visszatérve, Éva domináns partnere idővel elbátortalaníthatja a
nőt, elhitetheti vele egy későbbi kudarc valószínűségét (úgysem fogadják el, mert
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roma), és bűntudatot kelthet benne (a munka és az utazás korlátozza a gyermekkel töltött időt).
Egy ilyen helyzetben kiválóan alkalmazható az úgynevezett varázskérdés (miracle question) módszere: „Varázskérdés esetén oly módon fedhetjük fel a kliens céljait, hogy a kommunikációt egyfelől a probléma teljes valójára irányítjuk, másfelől
a klienst arra biztatjuk, hogy magától hozzon fel kisebb, hatékonyabban kezelhető
célokat. Ezáltal a kliens virtuálisan megjeleníti a kívánt jövőt” (Trepper et al., 2006,
6). A varázskérdés egy tipikus esete: „Amikor holnap reggel felébred, mi lenne az
a változás az életében, amitől azt mondaná magában: »Hűha, valaminek történnie
kellett, mert a probléma eltűnt?»” (Berg–Dolan, 2001, 7). Éva esetében a fenti varázskérdésre számos válaszlehetőség elképzelhető, a megvalósíthatónak tűnőtől
(az élettárs megértőbb, elfogadóbb lenne) a lehetetlenen keresztül (munkahely Éva
falujában) a szélsőségesebb lehetőségekig (különválás az élettárstól). Varázskérdés
esetén bármilyen válaszlehetőség elfogadott, hiszen azok a kliens vágyait tükrözik. Később a segítő és a kliens közös feladata kiválasztani azokat az opciókat,
amelyek a gyakorlatban is megvalósíthatók.

Összefoglalás
Összegzésként elmondható, hogy a szociális munka erőforrás-alapú, narratív
megközelítésű és megoldásközpontú modelljei abból az elméleti alapvetésből indulnak ki, hogy minden egyénnek, csoportnak és közösségnek vannak – olykor
kihasználatlan – belső erőforrásai, amelyek mobilizálásával lényegesen jobbá tehető a hétköznapi élet. Az erőforrás feltárásának legalkalmasabb módszere a narratív technika, hiszen az emberek így képesek leginkább saját problémáik részletes
megjelenítésére. A hangsúly minden esetben a kimeneteken, a megoldásokon van,
amelyet a segítő egyfajta pozitív jövőképre irányuló szemlélettel igyekszik a közös
munka középpontjába állítani. Ennek érdekében olyan technikákat használ, amelyekkel a kliens objektív képet kaphat a jövőbeli állapot elérésekor bekövetkező
lehetséges változásokról. A változás célja az ügyfél életében lévő szociális „rések”
vagy hiányosságok kitöltése. A bemutatott modell egyik hátránya, hogy a neoliberális, személy- és esetközpontú szociális munka időszakában egy ilyen időigényes
és alapos munkát igénylő gyakorlat sajnos igen csekély figyelemre tarthat számot
az erősen politikafüggő és teljesítményorientált szociális szolgáltatók részéről
(Payne, 2014, 247).
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IV.3. EMPOWERMENT

Bevezetés
Az empowerment a szociális munka azon módszere, amely lehetőséget biztosít a
kliensek számára saját élethelyzetbeli problémáik feltárására és megoldására, a
segítő lehető legkevesebb közreműködése mellett. A szociális munkás ebben a
modellben tehát inkább csak passzív szemlélője a folyamatnak, és csupán akkor
avatkozik be, ha a kliens önállóan nem képes kezelni az adott problémát. A segítő
kapcsolat célja a kliens rejtett erőforrásainak feltérképezése és a probléma megoldása során elsajátított tudások rögzítése. A szociális munkás abban segít, hogy a
személyes erőforrások mobilizálásának útjában álló társadalmi és individuális
akadályokat a kliens képes legyen elhárítani. Az erőforrások mozgósításának és
az akadályok leküzdésének fő eszközei a kliens saját rejtett erőforrásai, a probléma
megoldásához rendelkezésre álló készségei, képességei, tudása, funkcionális intelligenciája és kapcsolatai. A szociális munka empowement-megközelítése a szociális segítés megerősítő és képessé tevő, úgynevezett szociáldemokrata modelljei
közé sorolható. Ez azt jelenti, hogy a kliens belső erőforrásainak mobilizálása
mellett legalább ilyen fontos az erőforrások transzferálhatósága, vagyis annak
biztosítása, hogy a probléma megoldásához szükséges készségek és képességek
mások számára is (pl. bántalmazott nők csoportjai) rendelkezésre álljanak. Az
empowerment gyakorlatának hármas célja: (1) a probléma megoldását akadályozó
belső korlátok lebontása, (2) a külső támogató rendszerekhez (pl. szociális szolgáltatókhoz, oktatási és egészségügyi intézményekhez) való aktív hozzáférés elősegítése, valamint (3) a társadalmi egyenlőtlenségek és igazságtalanságok elleni
küzdelem. Utóbbi alapja az erőforrások közösségen belüli továbbadhatósága és a
közösségi erőforrások hatékony felhasználása a problémamegoldás érdekében.

Az empowerment fejlôdése
Az empowerment arra a felismerésre alapoz, hogy a szociális problémák gyökereit társadalmi kontextusban is meg kell vizsgálni, és nem elegendő csupán egyéni
okokra visszavezetni őket. A szociális munka empowerment-modellje társadalmon
belüli változásokat akar, egy igazságosabb és élhetőbb világot. Az egyének motiválása és érdekeltté tétele saját sorsuk javításában ugyanakkor nemcsak a szociális munka módszertanának sajátja, hanem találkozik az aktivizáló szociális állam
önmagáért tenni akaró emberképével is (Lambers, 2015, 312).
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Az empowerment fogalmának elterjedése a nemzetközi szociális munka gyakorlatában az amerikai polgári jogi mozgalmakig és az afroamerikai közösségek
társadalmi megerősödéséig vezethető vissza. A modern szociális munkában elsők
között a német Norbert Herriger kezdte használni a fogalmat. Herrigert megelőzően egy másik német társadalomtudós, Lothar Böhnisch (2012) is alkalmazta az
empowerment (németül Ermächtigung) terminust a különböző életszakaszok közti átmenetek által okozott kríziseket elhárító szociálpedagógiai munka módszertanának leírására. Herriger (2006) egy másik társadalomtudományi klasszikus,
Ulrich Beck kockázatitársadalom- (Risikogesellschaft) modelljének individualista
emberképét állítja az empowerment célkeresztjébe. Herringer szerint ugyanis a
társadalom individualizálódása és a hagyományos kisközösségi kapcsolatok erodálódása negatív közösségi folyamatokhoz, általános érték- és normavesztéshez,
a társadalom „kötőszövetének” fellazulásához vezet. Az egyének kiszolgáltatott
helyzetbe kerülnek a hatalommal szemben, nem képesek érdekeiket artikulálni
az elnyomó elitekkel szemben. Ha azonban az állampolgárokban tudatosítjuk,
melyek az érdekeik és jogaik, akkor arra ösztönözzük őket, hogy vállaljanak több
felelősséget saját és embertársaik jólléte érdekében. Az állampolgárok célzott megerősítése hozzájárul ahhoz, hogy „saját életviláguk építőmesterévé váljanak” (Keupp,
2005, 234). Herringer (2006) szerint az empowerment előfeltétele a szociális participációnak, amely nélkül elképzelhetetlen a demokratikus alapon szerveződő
társadalom.

Elméleti háttér
Az empowerment-szemléletű szociális munka esetén legalább olyan fontos a problémacsoportot érintő jogi, szociológiai és pszichológiai ismeretek elsajátítása, mint
a szociális segítés hagyományos, intézmény- és személycentrikus elméleteinek
ismerete. A szociális segítés alanyai lehetnek egyének is, de inkább jellemző egész
csoportok, családok és kisebb közösségek bevonása a folyamatba. Az empowerment-központú szociális munka célja, hogy az egyéni vagy csoportos fejlesztés
által javuljon a közösségek közös problémamegoldó képessége, céljaikért – a segítő kapcsolat lezárását követően is – legyenek képesek közösen kiállni, érdekeiket
közösen érvényesíteni akár a társadalmi elitcsoportokkal szemben is. Az empowerment aktív „kísérési” szakaszát követően a segítő leválik a csoportról vagy
kisközösségről. A szociális munkás tevékenysége tehát akkor tekinthető sikeresnek,
ha a támogatott csoport a későbbiekben maga is képes a segítő kapcsolat során
aktivizált belső (pl. tudások és tapasztalatok) és külső (pl. intézményes kapcsolatok) erőforrásait saját céljai érdekében felhasználni (Gray–Yellowbird, 2008, 187–
188).
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Ramcharan (1997) és társai szerint az empowerment legfontosabb célja a kliensek és az őket körülvevő szociális mikro- és makrorendszerek közti viszonyok stabilizálása. A segítőmunka végső küldetése tehát a szolgáltatást igénybe vevők társadalmi kapcsolatainak megerősítése oly módon, hogy később a kliens önállóan
és hatékonyan működjön ezekben a viszonyrendszerekben. Az empowerment gyakorlata e megközelítésben ötvözi a klasszikus szociálpedagógia oktatási és tanulási központú megközelítéseit, valamint a szociális munka érdekképviseleti (advocacy) szerepfelfogását. Ramcharan három területen lát lehetőséget az egyének,
csoportok és közösségek hatalommal való felruházására.
Az első szint az informális kapcsolatok rendszere (informal settings), amely elsősorban a családon és más kisebb (munkatársak, barátok stb.) informális közösségeken belüli kapcsolatokba való beavatkozást jelent. Az intervenció célja a szociális munkással kapcsolatban álló, a kisközösségen belül alacsony hatalmi
pozíciójú sérülékeny tagok vagy csoportok (pl. idősek, nők, gyerekek) hatalommal
való felruházása. Az empowerment ezen informális csoportokat érintő megközelítésével találkozhatunk például Latin-Amerikában, ahol helyi szociális munkások
célzottan a férfidominanciájú háztartásokban élő nők családon belüli szerepeinek
megerősítésével és újradefiniálásával foglalkoznak (Molyneux, 2009). Az empowerment második területe Ramcharan modelljében a formális kapcsolatok rendszere (formal settings), amely az intézmények szintjét öleli fel. A szociális munkás
feladata ezen a területen a kliens érdekeinek képviselete a különböző formális intézményi struktúrák előtt, illetve a kliens biztatása arra, hogy érdekeit önmaga is
képes legyen artikulálni. Ilyenek lehetnek például az önkormányzatok és más állami hivatalok, valamint a különböző egészségügyi, oktatási és kulturális intézmények. Az empowerment harmadik területe a jogi kapcsolatok (legal settings)
rendszerét foglalja magába, és a gyakorlatban a kliensek jogi képviseletét jelenti
bizonyos fórumokon (pl. bíróságokon). Az empowerment ezen formája speciális
jogi ismereteket igényel, és jogi végzettségű szakemberek végzik.
Ahogy a fejezet elején is említettük, az empowerment-szemléletű szociális munka alapvetően két fázisból áll: az első a kliensek érdekképviseletét jelenti, a második pedig a hatalommal való felruházás folyamatát, amelyet követően a sérülékeny
csoportok már el tudnak járni a saját ügyeikben. Ideális esetben ez a két fázis párhuzamosan zajlik, s az érdekképviselet szakaszában már egy aktív és folyamatos tanulási folyamat is végbemegy. Freddolino (2004) és társai a szociális munka
képviseleti (advocacy) modelljével foglalkoznak, amely a fentiek értelmében az
empowerment első szakaszát jelenti, de működhet a szociális segítés önálló ágenseként is (pl. ha a körülmények nem teszik lehetővé, hogy a tanulással foglalkozzunk). Az érdekképviseleti modell jellegzetes területe például az amerikai őslakos
közösségek körében végzett szociális munka, melynek során a segítő – aki sokszor
maga is indián – a helyi közösségek érdekeit képviseli a hatóságok előtt (Weaver,
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1999, 217). Az érdekképviselet általános célja minden esetben a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozók védelmezése az elnyomó hatalmakkal szemben. Az
elnyomó hatalmak természetesen nem mindig rossz szándékú szervezetek, amelyek szándékosan ártanak a sérülékeny csoportoknak. Az esetek többségében a
gond a társadalmi elitek érdekeit képviselő intézményrendszerek (pl. iskolák, kórházak, a közigazgatás intézményei) és a gyenge érdekérvényesítési képességű
közösségek közötti hatalmi aszimmetriából adódik. Egy példa a hatalmi aszimmetriára a hazai roma gyerekek oktatásának rendszerváltás óta megoldatlan problémája és az iskolák szegregációs tendenciái. A közoktatás rendszere (intézményi struktúrák, az iskolai minősítés rendszere, a tananyag tartalma stb.) ugyanis elsősorban a többségi társadalom, azon belül is a középső és felső társadalmi
osztályokhoz tartozó szülők és gyermekek igényeinek megfelelően lett kialakítva (rejtett curriculum). Mindez olyan oktatási struktúrát eredményez, ahol a hátrányos helyzetű roma gyerekek eleve kudarcra vannak ítélve (Szabó, 1993; Liskó, 2002).
Freddolino és társai (2004) az érdekképviselet lényegét abban látják, hogy csak
azokon a területeken és olyan mértékben legyen a támogatott csoport vagy közösség rendelkezésére bocsátva, ahol és amennyire feltétlenül szükséges. Ellenkező
esetben a segítő tevékenység kontraproduktívvá válhat, a támogatottak pedig függő helyzetbe kerülhetnek a szociális munkás vagy a szociálpedagógus személyétől.
A képviselet közvetlen célja a közösségek megerősítése, identitásuk és belső integritásuk megőrzése, amihez szükséges a tagok teljes informáltsága és annak garantálása, hogy a segítőfolyamat teljes ideje alatt irányításuk alatt érezhessék a történéseket. A képviseleti munka során a megbízó fél minden esetben a támogatott csoport vagy közösség, sosem a velük kapcsolatban álló „külső” egyének vagy
intézmények. Ennek megfelelően a szociális munkás is csak a kliensek jóváhagyásával láthatja el támogató tevékenységét.
Boylan és Dalrymple (2009) az előzőeknél jóval szélesebb körűen értelmezi a
képviselet gyakorlatát. A szerzőpáros a különböző érdekképviseleti tevékenységeket természetüknek megfelelően négy területre bontotta. Az első modell a személyközpontú képviselet (person-centered advocacy). Ebben az esetben közvetlenül a kliens vagy a kliensek hatalmazzák fel a szociális munkást a képviseleti
tevékenység ellátására. Például képzeljünk el egy mélyszegény családot, akik noha
jogosultak lennének segélyre, nem jutnak támogatáshoz, mert a szociális iroda
ügyintézője különböző személyes okok miatt nem hajlandó megítélni számukra.
A család nem képes saját érdekeit képviselni, hiszen nem ismerik a vonatkozó jogszabályokat, félnek az esetleges hivatali retorzióktól, vagy egyszerűen szégyellik,
hogy szegények. Ebben az esetben a szociális munkás a család szószólójaként léphet fel a hivatal előtt, és járhat el az ügyükben.

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 116

2018. 04. 09. 12:25:05

IV.3. Empowerment | 117

A képviselet második formája az emberi jogi képviselet (human rights advocacy). A képviselet ezen alakja a jogfosztott vagy joggyakorlásukban korlátozott
kliensek képviseletét jelenti. Példaként említhetünk egy amerikai őslakos törzset,
amelynek a földjén az olajtermelésre jogot szerző nagyvállalat a földfelszíni olajvezetékek fektetése során elzárja az itatóhoz vezető utat az őslakosok lovai és más
haszonállatai elől. Ekkor a közösség jogait képviselő segítő a közösség érdekeinek
képviselőjeként léphet fel különböző jogi fórumokon. Ebben az esetben a képviselet alapja a képviselt személyek kárára elkövetett vélhető jogsértés. A képviselet
harmadik formája az úgynevezett megfigyelői képviselet (watching brief advocacy),
amely olyan egyének és csoportok képviseletét foglalja magában, akik esetén nem
beszélhetünk a segítő és a segítettek közötti képviseleti megbízásról. Az egyén vagy
csoport ugyanis nincs annak tudatában, hogy az életkörülmények javulását jelentő változás valóban az ő érdekeit szolgálná. A következő példával illusztrálható a
megfigyelői képviselet jelentősége: egy mélyszegénységben élő család a szülők
gyermekkora óta ugyanabban a lepusztult külvárosi önkormányzati bérleményben lakik. Az önkormányzat azonban új szociálisbérlakás-építési programja részeként szeretne a családnak egy tágasabb, modernebb, a gyerekek egészsége szempontjából megfelelőbb lakást biztosítani a korábbival megegyező bérleti díj
ellenében. Mivel mind a szülők, mind a gyerekek a lepusztult és szűkös lakásban
nőttek fel, nem érzik szükségét, hogy elköltözzenek a minden szempontból jobb
körülmények közé sem.
A szociális munkás számára komoly dilemma, hogy bár objektív segítőként
tisztán látja: a változás a család hosszú távú érdekeit szolgálná, vajon joga van-e
beavatkozni a helyzetbe és a családot az álláspontja megváltoztatásában motiválni. Az ilyen helyzetekben végzett érdekképviselet részletes korábbi információgyűjtést igényel a segítő részéről. Ezeknek az információknak azt kell bemutatniuk, hogy milyen kommunikációs minták és esetleges érdekellentétek vannak a
csoporton belül: demokratikus-e egyáltalán a döntéshozatal, illetve a csoport véleménye valóban az-e, vagy csak a hangadóké (Asist, 2007, 8). Boylan és Dalrymple
(2009) negyedik képviseleti modellje a legjobb érdekképviseleté (best interest-advocacy). Ebben a megközelítésben a döntés meghozatala nem feltétlenül a kliens
vagy a kliensek kezében van. A probléma feloldásához szükséges döntéshozó lehet
egy olyan, jól informált külső fél, akit a kliensek meghatalmaznak az érdekeik
képviseletével. Az ilyen delegált döntéshozatali folyamat előnye, hogy a témában
valóban jártas és körültekintő szakértők objektív döntéseket hozhatnak a közösség
javára például speciális környezetvédelmi, oktatási, egészségügyi vagy kulturális
kérdésekben. A legjobb érdekképviselet hátránya, hogy a döntés nem közvetlenül
az érdekelt felektől származik, így annak pozitív vagy negatív következményeit a
kliensek úgy élik meg, hogy nem voltak aktív résztvevői a döntési folyamatnak.
Emiatt elégedetlenséget, a döntéshozatalból való kizártságot és a szakavatottak-
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nak való alávetettség érzését tapasztalhatja az érintett csoport vagy közösség (Kaitautoko, 2009).
Ha elfogadjuk, hogy az empowerment a szegények és más hátrányos helyzetű
csoportok hatalommal való felruházását jelenti, akkor azt is fontos meghatározni,
honnan származik az a rejtőzködő erő, amit a szegények és elnyomottak mobilizálni képesek az elit csoportok dominanciájának ellensúlyozása érdekében. Rees
(1991) az empowerment forrásának öt csoportját különbözteti meg. Az első és legfontosabb erőforrás maga a kliens, egész pontosan a kliensek problémához kapcsolódó korábbi erőfeszítései és megoldási mintái, amelyek egy későbbi gond esetén ismét mobilizálhatók, és az intervenció alapjául szolgálhatnak. A kliensek
múltjában gyökerező rejtett erőforrások feltérképezése érdekében a segítő számára elengedhetetlen a kliens élettörténetének alapos ismerete. A második erőforrás
a kliens erőpozíciójának szintje, amely a kliens vagy kliensek problémához kapcsolódó aktuális hatalmi állapotát jelöli. Az erőpozíció szintje képet ad a kliens
azon jelenlegi készségeiről, képességeiről, kapcsolatairól és tudásáról, amelyek a
konkrét gond megoldásához szükségesek. A hatalmi pozíció felmérése egyben
mérföldkő is a szakember számára, megmutatva, honnan kell kiindulni a segítőmunkában, és mely területeken van szükség az erőpozíciók további fejlesztésére,
a hatalommal való felruházásra. Az empowerment harmadik forrása Rees szerint
a domináns hatalmi struktúrák megértésének képességét, az uralkodó elit szabályainak és természetének pontos ismeretét jelöli. Például roma szülők, akiknek
gyermekei súlyos iskolai szegregációt kénytelenek elszenvedni, csak abban az esetben érvényesíthetik hatékonyan az érdeküket (a szegregáció felszámolását), ha elegendő ismerettel rendelkeznek a közoktatás szervezeti rendszeréről, az oktatást
illető jogszabályokról, az egyenlő bánásmódot érintő jogi garanciákról, a segítő
szervezetek elérhetőségéről és a helyi döntéshozatali mechanizmusokról. A közösséggel foglalkozó szociális munkásnak pontosan fel kell mérnie a különböző
területeket érintő informáltság szintjét ahhoz, hogy a hiányos részletek esetén hatékony segítséget nyújthasson. Az empowerment negyedig forrása a kliens vagy
kliensek, illetve az őket körülvevő támogató csoportok (pl. szociális munkás, pedagógus, segélyszervezetek, jogvédők) meglévő készségeire és képességeire vonatkozik. Ilyen készségek és képességek lehetnek például a jó kommunikációs vagy
a hatékony érdekérvényesítési képesség, a fejlett tanulási készség, a közösség hatékony képviseletének vagy a bonyolult ügyek átlátásának és rendszerezésének
képessége. Az empowerment ötödik forrását az aktuális probléma egyes szegmenseinek hatékony átlátása és megértése jelenti mind a szociális munkás, mind a kliensek szempontjából. A segítő feladata a probléma megoldása érdekében használt
intervenció elméleti oldalának, gyakorlati részének és teljes megvalósítási folyamatának áttekintése. A kliens vagy kliensek szempontjából pedig – többek között
– fontos a probléma pszichoszociális kontextusainak, résztvevőinek, természeté-
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nek, lehetséges kimeneteleinek vagy a beavatkozás potenciális mellékhatásainak
megértése.
10. ábra. Az empowerment öt forrása, Rees szerint
Korábbi
tapasztalatok

A probléma átlátása,
megértése

A meglévő
készségek,
képességek

A jelenlegi
erőpozíció

A hatalmi
struktúrák
ismerete

(Forrás: Rees, 1991)

Rose (2015) szerint az empowerment három alapelve a kontextualizáció, a megerősítés és a kollektivitás. A kontextualizáció az a folyamat, melynek során a kliens objektív rálátást nyer a saját helyzetére. A kontextualizáció lehetőséget biztosít a kliens számára, hogy érzéseit szabadon kifejezhesse, és reflektálhasson a saját
problémájára. Az élethelyzeti nehézségek racionális szemlélete, a probléma összetevőinek felismerése, valamint az objektív reflektálás képessége egy tudatos tanulási folyamat eredménye, amely a segítő aktív közreműködésével valósul meg.
A megerősítés vagy hatalommal való felruházás az empowerment legfontosabb
fázisa. A szociális munkás támogatja kliense erőfeszítéseit abban, hogy szükségleteit minél hatékonyabban a saját erejéből legyen képes kielégíteni. Az intervenció formája és mértéke esetenként eltérő lehet. Fontos alapelv, hogy a megerősítés
során a segítő csak a problémamegoldásban való továbblépéshez szükséges minimális támogatást nyújtsa kliense számára. A kliens ezáltal saját erejét mobilizálva
képes elérni a részcélokat, a kívánt változást. Az empowerment harmadik alapelve
a kollektivitás, vagyis a közösségi részvétel elve. Bár az empowerment az egyénekkel végzett szociális esetmunkában is elképzelhető, leginkább mégis csoportokkal
(l. Zastrow, 2009) és közösségekkel (l. Sadan, 2011) végzett munkában érvényesül
igazán. A közösségi szellem képviselete, a közös tapasztalatok és élmények feldolgozása és közösségépítő jellege miatt az empowerment a közösségi szociális mun-
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ka egyik leggyakrabban használt módszere. Kollektív érdekeik érvényesítésén és
együttes fellépésükön keresztül az egyének izolációja csökken, igényeiket képesek
közösségként megjeleníteni, döntéseiket pedig együtt meghozni.

Empowerment a szociális munka gyakorlatában
Garvin (2011) szerint az empowerment-szemléletű szociális munka négy alapvető
gyakorlati lépés mentén írható le.
1. Az elnyomást jelentő probléma megtalálása: egy kliens, egy csoport vagy egy
közösség életét egyszerre számos probléma nehezítheti. A segítő feladata, hogy
kliensével közösen megtalálja azt a problémát, amely az ügyfél vagy ügyfelek hatalomhiányos állapotáért felelős.
2. A kliens befolyást nyer a folyamatra: a kliens saját sorsának irányítójaként viselkedik, a problémához kapcsolódó döntési helyzeteket átlátja, a döntéshez szükséges információk a rendelkezésére állnak. A döntés minden esetben az ügyfél
kompetenciája.
3. Az elnyomó környezet megváltoztatása: a környezet változásával párhuzamosan a kliens vagy a kliensek viselkedése, attitűdje, gondolkodása és erőpozíciója
is jelentős változáson megy keresztül. A környezet változása a kliens változásának
közvetlen következménye. Például egy rehabilitációra ítélt városrészben, ahol az
önkormányzat korábban kedvére telepíthette ki az alacsony érdekérvényesítési
képességű lakókat, megfelelően irányított közösségi empowerment következtében
a lakók információt kapnak a jogaikkal kapcsolatban, összeköttetésbe kerülnek
érdekvédelmi szervezetekkel, valamint megismerik azokat a formális és informális kommunikációs fórumokat, ahol az érdekeiket érvényesíteni tudják. A hatalmi
pozíciók változását követően valószínűleg a helyi hatóságok viselkedése is megváltozik: például szociális bérlakást ajánlanak fel a kilakoltatottaknak, kártérítést
fizetnek, az átmeneti időszakra panzióban helyezik el őket, vagy legalább tárgyalnak a lakók képviselőivel.
4. A kritikai tudat kialakulása: a kliensek objektíven látják saját helyzetüket,
és megértik a probléma bonyolultabb kontextusait is. Képesek különbséget tenni
az egyes megoldási lehetőségek között, valamint látják azok pozitív és negatív utóhatásait. A probléma megoldását követően a változás tartósságát saját erejükből
tartják fenn, hiszen már rendelkeznek az ehhez szükséges képességekkel.
Lee (2001) a gyakorló szociális munkás empowermenthez szükséges szakmai
nézőpontjait elemzi. A történeti szemlélet (historical perspective) értelmében a segítőnek figyelembe kell vennie a képviselt csoport és az elnyomó hatalmi struktúra közös történetét. Ismernie kell az elnyomás kialakulásának okait és a probléma szereplőit, tudnia kell a felek közti korábbi összetűzésekről, alkukról és
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megállapodásokról. Az ökológiai nézőpont (ecological view) azt jelenti, hogy a segítő megfigyeli a kliens vagy kliensek rendelkezésre álló adaptációs képességét,
problémamegoldó stratégiáit, kognitív tanulási képességeit és a hatalomhoz való
viszonyát. Az etnikai és osztályperspektíva („ethclass” perspective) a kliensek etnikai hovatartozásáról és társadalmi osztálypozíciójáról nyújt képet. A segítő feladata feltárni az etnikai és osztályviszonyok jellegét, valamint ezeknek a szegénységhez, deprivációhoz és társadalmi kirekesztéshez fűződő kapcsolatát. Például
magyarországi vidéki roma közösségekkel foglalkozó szociális munkások annak
érdekében, hogy a képviselt csoport hatalmi relációit megértsék, fontos, hogy figyelembe vegyék a roma emberek jövedelmi szegénysége, oktatási, egészségügyi,
kulturális és foglalkoztatási deprivációja, valamint a társadalomban elfoglalt pozícióik és etnikai hovatartozásuk közötti viszonyokat. A feminista nézőpont (feminist perspective) a nők családon belül, munkahelyen, az oktatásban és egyéb társadalmi területeken érvényesülő erőviszonyait és érdekartikulációját szemléli. Az
empowerment ilyen gender-jellegű megközelítése a feminista szemléletű, azon belül is a nők elnyomása ellen irányuló szociális munka.
Az empowerment kulturális és multikulturális perspektívája (cultural and multicultural perspective) a kliens kultúrájához kapcsolható értékek, normák és igények
viszonyait veszi figyelembe. A globális perspektíva (global perspective) a társadalmi hátrányok, az elnyomás és az elnyomásból adódó hatalom-inkonzisztenciák
viszonyára utal. Az empowerment személetében az elnyomás a gyengéknek a hatalmon levő elitek általi kizsákmányolását jelenti az érintett társadalmi csoportok
jellegétől és földrajzi helyzetétől függetlenül. Ennek megfelelően az empowerment
során felépített stratégiák, felhasznált erőforrások és képviselt technikák egyfajta „globális legjobb gyakorlatként” egymástól különböző csoportok körében,
földrajzilag eltérő helyeken és különböző időszakokban is alkalmazhatók. Végül
megemlítendő még a hatalommal való felruházás kritikai szemlélete (critical
perspective). Ez a személet az elnyomó hatalommal szembeni objektív kritika megfogalmazásának képességét jelenti mind a segítő, mind a kliensek számára. A kritika távolról sem öncélú eszköze az empowermentnek. A hatalom működésének
és elnyomó jellegének kritikáján keresztül lehetséges ugyanis azon beavatkozási
pontok felfedezése, amelyek mentén a szociális munkás és a kliens képes felépíteni a segítő kapcsolat menetét és azonosítani a probléma súlyponti elemeit.
Lee modellje szerint az empowermentnek különösen azért van létjogosultsága
a szociális munkában, mert a hatalmi különbségekből eredő elnyomás rombolja
a közösségeket, és tönkreteszi az egyéni életlehetőségeket. Az empowerment az elnyomás kezelésének globális nyelvét beszéli, nem tesz különbségeket az elnyomottak között azok társadalmi jellemzői alapján. Ugyanakkor nagyon is figyelembe
veszi a helyi sajátosságokat. Nyilván egészen más jellegű viszonyokkal találkozhatunk például egy hazai roma közösséggel vagy egy észak-európai eszkimó cso-
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porttal végzett közösségi munka esetén. Az empowerment mindig holisztikus
szemléletű, több szempontból veszi figyelembe a problémát, és annak minden
aspektusával körültekintően foglalkozik. Végső célja az elnyomott csoportok és
közösségek hatalommal való felruházása oly módon, hogy később a csoport maga
is képes legyen használni a folyamat során megszerzett tudást és tapasztalatokat.
Az érdekérvényesítéshez szükséges képességek megtanulása előfeltétele a későbbi
önálló érdekartikulációnak. A hatalommal való felruházás akkor igazán eredményes, ha a szakember egész csoportokat, sőt egész közösségeket képes bevonni a
folyamatba. Ahogy Rose (2015) alapelveinél is látható volt, a közösségi szemlélet
a társadalmimegerősítés-alapú szociális munka kulcsponti eleme. A közösségi felfogás nemcsak az érdekek hatékonyabb érvényesítését segíti elő, hanem közösségformáló és erősítő hatása is van a célokért való együttes fellépésnek. A képességek
elsajátítására irányuló tanulásnak egy része csupán a segítő és a kliensek közötti
formális kapcsolatok rendszere, legalább ilyen fontos a kliensek közötti relációk
jellege, vagyis hogy kik és hogyan képesek a közösségen belül átadni egymásnak
a tudást, demonstrálni a kívánt viselkedést társaik számára. Fontos, hogy a segítő
a támogatott csoportot ne az elnyomás áldozataiként kezelje, sokkal inkább győztesekként, akik a kívánt társadalmi változást saját erejükből tudják elérni. Mivel
a közösséget alkotó emberek habitusa, tanulási képességei vagy korábbi tapasztalatai eltérőek, várhatóan más-más területeken bizonyulnak hatékonynak, és eltérő hatásfokkal képesek a közösség érdekeit képviselni. Csaknem biztosan kiválnak
a csoportból szószólók, jobb kommunikációs képességekkel, akik többet tudnak
a problémáról, ami nem feltétlenül jelenti a közösségen belüli demokratikus processzusok sérülését, ha a képviselet a többiek felhatalmazásával történik.
Lee (2011) az empowerment elméleti megközelítése mellett annak gyakorlati
oldalával is foglalkozik, s egy hétlépcsős folyamatmodellt dolgozott ki a gyakorlatban dolgozó szociális szakemberek számára. A következőkben Lee intervenciós modelljét ismertetjük.
– A kliens világába való belépés előkészítése az empowerment folyamatának kezdetét jelenti. A szakember kapcsolatba lép a klienssel vagy a kliensekkel. A kapcsolatfelvételt kezdeményezheti a segítő, ha úgy tapasztalja, hogy egy csoportot
vagy közösséget egy másik csoport vagy közösség az erőfölényével elnyom vagy
kizsákmányol. Ugyanakkor a szolgáltatást igénybe vevők is felkereshetik a segítőt
vagy azt a szervezetet, ahol a segítő dolgozik, ha érdekképviseletre van szükségük.
A megerősítés (empowerment) iránti közvetlen igény ritkán jelentkezik a kliensek
oldaláról. Az esetek többségében a kliensek inkább az érdekeik képviseletét, igényeik érvényesítését (advocacy) várják el a szakembertől.
– Belépés a kliens világába: a kliens vagy kliensek saját szavaikkal elmondják a
történetüket és beszélnek a problémáikról. A szociális munkás végighallgatja a
történeteket, rendszerezi a hallottakat, képet alkot a probléma jellegéről, és átgon-
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dolja a közös munka első lépéseit. A narratív fázist egy interaktív szakasz követi,
mikor a szakember reagál a hallottakra, megpróbálja tisztázni a kevésbé érthető
részleteket, és reflektál a felmerülő kérdésekre és észrevételekre. A probléma definiálása még nem ebben a fázisban történik. A munkaszakasz eredményeként létrejön a segítő és a segítettek közötti megállapodás az elvégzendő munka jellegéről,
tervezett időtartamáról és intenzitásáról. A megállapodás tartalmazza a kliens és
a segítő közötti szerepek világos meghatározását. A szerepek pontos körülírásával
elkerülhető, hogy a kliens a segítőtől csupán ügynöki tevékenységet várjon el, és
kibújjon a saját részvétellel járó felelősség alól.
– A probléma felmérése a rendelkezésre álló erőforrások mennyiségének és minőségének megismerését jelenti. A szociális munkás képet alkot az egyéni, családi és közösségi szinteken fellehető erőforrásokról, amelyek mobilizálásával a segítő tevékenységet felépítheti. A szakember mindig az alapvető információk felől
(a probléma szempontjából releváns tartalmakkal) kezdi a felmérést, és onnan
halad a közös munkára nézve kevésbé fontos, de esetleg felhasználható információk felé. A lényegi információkhoz tartozik az életszakaszok közti átmenetek
vizsgálata (pl. az iskola és a munka világa vagy a munkában töltött évek és a nyugdíjaskor között). További fontos információt nyújt a kliens lelki és fizikális állapota, a kliensek közötti személyközi kapcsolatok jellege, az elszenvedett elnyomás
módja, valamint a rögtön mobilizálható közösségi erőforrások természete.
– A probléma definiálása a szociális munkás és a kliensek közös feladata. Csoportokkal és közösségekkel végzett empowerment esetén nehézséget jelenthet minden résztvevő véleményének kikérése és felhasználása egy közös problémameghatározáshoz. Ennek legfőbb oka, hogy a probléma minden résztvevő életét eltérő
módon érinti, így annak súlyát, a megoldás sürgősségét vagy a mobilizálható materiális közösségi források (főként a pénz) mértékét a kliensek eltérően észlelhetik.
Például ha egy nagyvállalat veszélyes hulladékot halmoz fel egy kistelepülés külterületén, a probléma elhárítása – bár a veszély az egész közösség számára valós
– sürgetőbb azok számára, akik közvetlenül a szennyezés forrása mellett élnek,
mint azoknak, akik a falu másik végében laknak. Így a közvetlenül érintett csoport – amelynek állatai elpusztulnak, kertjei öntözhetetlenné válnak, szobáit nem
tudja szellőztetni – valószínűleg nagyobb energiákat (több pénzt, időt, munkát)
hajlandó mozgósítani, mint azok, akiket csupán a szagok zavarnak.
– A probléma közös megoldása: az empowerment során a kliensek felelősséget
vállalnak az őket érintő szociális probléma megoldásáért. A felelősségvállalás egyfajta kötelezettségvállalás is a tekintetben, hogy együtt cselekszenek a közösséget
veszélyeztető nehézségek elhárításáért. A szociális munkás az aktív munkafázis
során csupán kísérője a folyamatnak, a klienseket arra biztatva, hogy saját erejükből próbálják képviselni érdekeiket, és tegyenek a közösség jóllétéért. A problémamegoldó fázisban végzett szociális munka kulcsszava az arányosság és a mér-
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tékletesség. A segítőnek ugyanis óvakodnia kell attól, hogy túlexponálja magát a
közös munka során, még akkor is, ha erre időnként nagy a kísértés. Intervencióra
csakis akkor és ott van szükség, ahol a szociális munkás úgy látja, hogy a kliensek
erőforrásai kimerültek. A munka során a szakember feladata inkább a fejlődési
folyamat monitorozása, annak megállapítása, miként változnak a különböző erőviszonyok közötti eltolódások, súlypontok, valamint hol van még szükség mozgósításra, és mely területeken áll rendelkezésre már elegendő erőforrás.
– Leválás: a problémamegoldás tapasztalatainak és élményeinek feldolgozása
csaknem olyan fontos a közösség számára, mint maga az aktív munkafázis. A tervezett és tudatos leválási szakaszon keresztül internalizálhatók ugyanis a teljes
folyamat során szerzett tapasztalatok, tudások és eltanult képességek. A közös sikernek emellett közösségikohézió-erősítő hatása is van. A segítő ugyan elhagyja
a támogatott csoportot vagy közösséget, ám a leválási szakaszon keresztül biztosítja, hogy a kliensek a későbbiekben is képesek legyenek gondjaik megoldására
és érdekeik képviseletére a hatalomgyakorló csoportokkal szemben.
– Értékelés: míg a leválás elsősorban a segítőfolyamatba bevont kliensek számára fontos, az értékelés a segítő számára nyújt információkat a saját munkájáról.
Az empowerment jellegzetes záró folyamata az etnikum- és genderspecifikus értékelés, melynek során a segítő a sérülékeny csoportok szempontjából vizsgálja
meg a változást. Elsősorban arra kíváncsi, hogy e csoportok helyzete hogyan változott a többségi társadalomhoz, illetve az empowermentbe bevont más csoportok
helyzetéhez képest. Az értékelés kutatás-módszertani alapja a különbség a különbségekben (differenc in differences) jellegű elemzés, amely lehetővé teszi egyes alcsoportok helyzetének elkülönített értékelését a teljes csoport eredményeihez képest. Ezt a módszert használták a Világbank szakemberei, amikor Bulgáriában a
mélyszegény, döntő többségében roma lányok iskolai részvételét elősegítő célzott
empowerment-program hatásait vizsgálták (Shopov, 2008; Tesseva, 2012). Az eredmények általános értékelésénél nemcsak a kimeneti értékek fontosak (pl. a tanulmányi eredmény, a továbbtanulás), hanem azok a „puha” kvalitatív mutatók is,
amelyek a kliensek participációjának minőségi attribútumait határozzák meg (pl.
a barátságok száma, az osztályban elfoglalt pozíció, az iskolába járási kedv).

Példa az empowerment mûködésére
Az alábbiakban egy képzeletbeli mélyszegény faluban élő roma közösség példáján
keresztül szemléltetjük az empowerment működését, Lee empowerment-modelljének figyelembevételével.
Sárnádasd egy 600 lelket számláló falu Borsod megyében, ahol a lakosság kilenctizede roma. A rendszerváltás előtt a település lakói viszonylagos jólétben él-
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tek, a közeli nehézipari vállalatok ugyanis csaknem mindenkinek biztosítottak
munkát. Jelenleg a munkanélküliségi ráta megközelíti a nyolcvan százalékot, a
dolgozó keveseknek is többnyire csak az évente néhány hónapig tartó közmunka
marad, amellyel a segélynél valamivel magasabb jövedelemre tehetnek szert. Akik
képesek voltak rá, már rég elhagyták a falut, és a közeli nagyvárosba költöztek a
jobb életlehetőségek reményében. Akik maradtak, többnyire képzetlen és mélyszegény roma családok, akik a többségi lakosság elköltözését követően nyomott
áron felvásárolták a falu házait, sokszor a közeli nagyvárosból települve ide az olcsóbb élet reményében. A faluban nincs háziorvos (a praxis évek óta betöltetlen),
iskolába pedig a közeli település szegregált intézményébe járnak a gyerekek.
Egy nagyvárosi, többnyire fiatal önkéntes aktivistákból álló civil szervezet elhatározta, hogy segít a sárnádasdi gyerekeknek, és kialakít a faluban egy játszóházat és tanodát. A tevékenységet adományokból és egy nemzetközi szervezettől
a projekt megvalósítására elnyert nagyobb pályázati összegből finanszírozták.
A segítőknek (többségükben szociális szakemberek és egyetemi hallgatók) már
volt némi előzetes ismeretük a faluról és a lakosokról, hiszen korábban jártak ott,
és beszéltek helyiekkel. Tudták, hogy a lakók és a környezet mélyebb megismerése, a helyi erőviszonyok feltárása elengedhetetlen a tevékenység megkezdéséhez (a
kliensek világába való belépés előkészítése). Ennek érdekében az önkéntesek személyesen is felkeresték a helyieket, és kötetlen beszélgetéseket folytattak velük.
Megkérték a polgármestert, hogy beszélhessenek a falugyűlésen a programjukról,
céljaikról, a lehetőségekről és minden egyébről, amit tervezett tevékenységük a
faluban élő mélyszegény gyerekeknek kínál. Külön leültek a polgármesterrel és
más helyi vezetőkkel egy hosszabb beszélgetésre a program céljait illetően, a közösségi házban pedig plakátokat és szórólapokat helyeztek el tájékoztatásul a tervezett tevékenységekről.
A kliensek világába történő belépéskor a szakemberek információt szereztek a
problémáról, annak természetéről, mélységéről és a közösséget érintő vetületeiről.
A probléma definiálásának legfontosabb forrása az emberek véleménye és a probléma közösség általi szubjektív érzékelése. A probléma meghatározása érdekében
a szakemberek készíthetnek egyéni interjúkat, részt vehetnek közösségi vitafórumokon (vagy szervezhetnek ilyen eseményeket), részt vevő megfigyelőként tapasztalatot és tudást szerezhetnek a probléma által érintett emberek hétköznapjairól
és társas interakcióiról. Az egyéni és csoportos interjúkból kiderült, hogy a helyi
szülők a gyermekeiket érintő legfőbb oktatási problémának az iskolák és óvodák
fizikálisan nehéz megközelíthetőségét (másik településre utazás), a gyermekek lemorzsolódását és iskolai sikertelenségét, az iskoláztatással járó költségek nagyságát (osztálykirándulások, tanszerek, utazás) és a pedagógusok látens diszkriminációs gyakorlatát tartják.
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Az erőforrások felmérése során az interjúkra és megfigyelésekre támaszkodva
a szakemberek meghatározhatják azokat az erőforrásokat, amelyek a közösségben
rendelkezésre állnak a projektcélok megvalósításához (roma és mélyszegény gyermekek fejlesztése). A közösségi erőforrások felmérésénél az is kiderült, hogy a településen élő nyugdíjas pedagógus önkéntes munkában szívesen segítene a helyi
gyermekek fejlesztésében, ha erre megfelelő lehetőség adódna (épület, megszervezett foglalkozások, technikai eszközök, adminisztrációs kapacitás, tanfelszerelés
stb.). A település vezetőjével készült interjú rávilágított arra, hogy a roma és mélyszegény gyermekek lemaradását és korai iskolaelhagyását a polgármester is problémának tartja, ezért szívesen bocsátja a program rendelkezésére a faluház egyik
használaton kívüli szobáját, továbbá az önkormányzat felvállalja a rezsiköltségek
finanszírozását is (telefon, fűtés, világítás, víz stb.). A gyermekek szüleivel folyatott megbeszélések feltárták, hogy a szülők is szeretnék, ha gyermekeik ellenőrzött
körülmények között, tanoda jellegű foglalkozásokkal töltenék az iskola utáni órákat. Az előzetes felmérés tehát számos rejtett erőforrást (szakmai tudás jelenléte,
infrastruktúra elérhetősége, pozitív felhasználói szándék) azonosított a közösségben, amelyek aktivizálására eddig nem került sor.
A beavatkozás aktív fázisában a segítők megnyitják a foglalkoztatót a helyi faluházban az önkéntes pedagógus bevonásával. A megnyitóról informálják az egész
falu közvéleményét, a termet a szülők és a gyermekek bevonásával rendezik be,
formális megnyitóünnepséget tartanak a résztvevőkkel, ahol megismertetik
egymással a folyamatban érintetteket (pedagógus, gyermekek, szülők, önkéntes
fiata lok, projektvezetők). A felzárkóztató munka (egyéni felzárkóztatási terv,
stresszkezelés, témaspecifi kus korrepetálások, fejlesztő játékok) eredményeként
hónapokon belül érezhető módon kevesebbet hiányoznak a gyerekek az iskolából,
javulnak a jegyeik, és kevesebb viselkedési problémáról számolnak be a szülők és
a pedagógusok. A változás pozitív hatásai érezhetők a szülők, a gyermekek, a pedagógus és az önkéntesek számára is. Ezeket a változásokat a segítők kvalitatív
(gyerekek és szülők attitűdjei, véleménye, hozzáállása az iskolához és a tanuláshoz)
és kvantitatív (érdemjegyek változása, iskolai figyelmeztetések száma, mulasztott
órák száma, középfokon továbbtanulók aránya) indikátorok mentén képesek mérni, összehasonlítani a program megvalósítását megelőző állapotokkal.

Összefoglalás
Az empowerment szűkebb kontextusban a kliensek megerősítését, erőforrásokkal
való felruházását, tágabb értelemben pedig az erőforrásokhoz való hozzájutás
egyéni, csoportos és közösségi képességeinek elsajátítási folyamatát jelenti. A cél
tehát az egyén vagy a közösség rejtett erőforrásainak mobilizálása annak érdeké-
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ben, hogy a problémát később (a segítő kapcsolatot követően) az érintettek önállóan is képesek legyenek hatékonyan megoldani.
Az empowerment a társadalmi egyenlőtlenségek forrását a politikai, gazdasági
és társadalmi élet hatalmi struktúráiban megfigyelhető aránytalanságokban látja.
Az empowerment küldetése ezért mindig az elnyomó hatalmi viszonyok elleni fellépés, az elnyomottak védelme és megerősítése annak érdekében, hogy érdekeiket
és értékeiket hatékonyan képviselhessék az elnyomó rendszerekkel szemben is. Az
empowerment megkülönböztetendő a képviselettől (advocacy), melynek során a
segítő a kliens közvetlen megbízáson alapuló képviseletét látja el, anélkül, hogy az
ügyfél egy tanulási folyamat során elsajátítaná a probléma megoldásának képességét. A képviselet lehet az empowerment első lépcsőfoka (ez esetben a tanulási
vagy megerősítési folyamat követi), de működhet önmagában is. Az empowerment
tehát egy olyan sajátos tanulási folyamat, melynek során a segítettek maguk is segítővé válhatnak, hiszen a probléma kezeléséhez szükséges készségeket és képességeket nemcsak eltanulják, hanem másokkal is megoszthatják (spillover effect).
Az empowerment gyakorlata az egyének és a közösségek intézményi, jogi, interperszonális és társadalmi csoportok közötti kapcsolati hálóinak kialakítására, fejlesztésére és erőforrásként való felhasználására törekszik.
A szociális munka területén alkalmazott empowerment folyamatát talán Lee
(2001) írta le legszemléletesebben. Lee szerint a hatalmi pozíciók szélsőséges egyenlőtlenségei rombolják a közösségi működésének olyan alapvető feltételeit, mint a
tolerancia, a szolidaritás, a lojalitás és az igazságosság. A segítőfolyamat lényege,
hogy a kliensek több szempont és összefüggés (történeti, etnikai, ökológiai és gender) alapján lássák problémáikat, rendelkezzenek a probléma értékelése szempontjából nélkülözhetetlen kritikai érzékkel, és tegyenek szert a probléma megoldásához szükséges tudásra, amit később önállóan is alkalmazni tudnak. A segítő
legfontosabb szerepe a probléma megoldásának kísérése és a lehető legszükségesebb támogatások nyújtása.

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 127

2018. 04. 09. 12:25:06

128 | IV. A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei

IV.4. ÉLETVILÁG-KÖZPONTÚ SZOCIÁLIS MUNKA
Bevezetés
A szociális munka életvilág-alapú megközelítése egy német szociológus, Hans
Thiersch nevéhez köthető. A szociálismunka- és szociálpedagógia elméletekben a
90-es évek elején jelent meg először a szociális segítés hétköznapi orientációja, tükrözve a szociális szakma azon igényét, hogy a szociális intervenció munkafolyamatait a kliensek hétköznapi szükségleteihez és mindennapi nehézségeihez kell igazítani. Ez az irány a szociális segítő tevékenységek racionalizálását, optimalizálását és
egyszerűsítését képviselte, s némileg ellentmondott a korszak egyre bonyolultabbá
váló – a szociális munkát is érintő – társadalomelméleti megalapozottságú megközelítéseinek. Az életvilág-központú megközelítés egyfajta ellenállásként merült fel a
szociális szakma részéről a 70-es évektől kialakuló és a 80-as éveket is domináló
centralizált intézményi struktúrákkal szemben, és szervesen beágyazódott a szociális munka modern radikális és kritikus irányzatai közé (Udvari, 2014, 183).
A hétköznapok, pontosabban az egyén hétköznapi viselkedésének középpontba
állítása újdonságnak számított a korszakot domináló esetközpontú és intézménycentrikus angolszász elméletekkel (pl. pszichodinamikai és behaviorista modellek,
feladat- és krízisközpontú szociális munka) szemben. Az életvilág-alapú szociális
munka ugyanis a kliensek mindennapi problémái megoldásához szükséges lehetőségeit és erőforrásait s az ehhez szükséges kapcsolatrendszereket állítja középpontba, nem pedig az egyénhez köthető jellembeli és morális hiányosságokat, hibás működést és gyengeséget.
Az életvilág-alapú szociális segítés szubszidiáris szemléletet képvisel, a problémák megoldását a közösségen belül, a család vagy a közösség erőforrásainak mobilizálása által képzeli el. A segítő csak akkor és kizárólag addig támogatja a klienseit, amíg azok nem rendelkeznek a jóllétük megteremtéséhez szükséges
ismeretekkel és képességekkel. Az elmélet egy olyan modern szociálpedagógiai
szemléletet tükröz, amelynek már nem a klasszikus, Natorp-féle polgári nevelés a
célja, hanem a hétköznapok mikrostruktúráiban megvalósuló szociális fejlesztést
helyezi az intervenció középpontjába. Ez a fajta modern, hétköznap-orientált megközelítés új lendületet adott a 20. század végére elavulttá és céltalanná váló szociálpedagógiai elméletalkotásnak (l. Thiersch, 1977, 1992).

Elméleti háttér
A koncepció értelmében a kliensek mindennapjai jelentik a szociális beavatkozás
célterületeit. A kliensek napi tevékenységrendszere olyan bonyolult és sok szem-
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pontú viszonyrendszer, mely egyaránt magában foglalja a személyes érzéseket és
gondolatokat, a társas és közösségi kapcsolatokat, valamint az intézményekhez
fűződő viszonyokat. Ennek a viszonyrendszernek feltérképezése, összefüggéseinek
feltárása és a beavatkozások „kis köreinek” meghatározása a segítő szakember
feladata. A kliensek problémái ugyanis ebben a személyhez kapcsolódó összetett rendszerben jelennek meg, eszkalálódnak és okozhatnak az egyén számára
megoldhatatlan akadályokat, kezelhetetlen élethelyzeteket és akut krízisszituációkat. Thiersch szerint az életvilág-központú gyakorlat lényege „a problémákkal
való megbirkózás és a nehézségek feldolgozásának módja a kliensek életvilágában”
(Thiersch, 1993; idézi Galuske, 2013, 147). A szociális munka célja ebben a kontextusban a mindennapok kritikus észlelése, ami a gyakorlatban a kliensek napi
tevékenységeinek, problémamegoldó gyakorlatainak, viselkedésének és kommunikációjának kritikai megfigyelését és értékelését jelenti. Ennek az analitikus szemléletmódnak a célja, hogy felismerjük azokat a problémákat, kudarcokat és hátrányokat, amelyek a hétköznapok sikeres megélésének akadályaiként merülnek fel.
A felmerülő élethelyzetbeli nehézségeket – mivel ezek jelentős része erősen szubjektív természetű – még a legobjektívebb segítői értékelés mellett is csak az ügyfél
azonosíthatja, hiszen „a kliens a leginkább kompetens saját életének megélésében”
(Galuske, 2013, 147). Ebből adódóan az életvilág-központú szociális munka akkor
működik jól, ha a kliens a segítőfolyamat végén önerőből képes a sikeres mindennapok rendszerének tartós és tudatos felépítésére. A mindennapok sikeres megélése tehát a viselkedések célirányosan fejleszthető rendszere, amely eltanulható
megbirkózási technikákon, problémakezelési módszereken és konfliktuskezelési
stratégiákon alapul. A szociális munkás vagy szociálpedagógus ezen a tanulási
folyamaton kíséri végig a kliensét egészen az önálló problémakezelési stratégiák
belsővé tételéig. Thiersch szavaival: „Az életvilág-központú szociális munka ragaszkodik ahhoz, hogy a megélt élet valóságát tematizálja, amely törekvés a társadalmi kényszerek és bizonytalanságok révén egyre bonyolultabbá és nehezebbé válik”
(Thiersch, 2012, 181).
Sárkány (2011, 88) felhívja a figyelmet, hogy a thierschi életvilág-alapú szociálismunka-elmélet lényege nem is feltétlenül a sikeres hétköznapok megélése, hanem „a hétköznapok megélésének sikeresebbé tétele”. A sikeres hétköznapok kialakítása pedig végső soron egy segítői folyamat eredményeként fogható fel, ahol a
kliens már rendelkezik azokkal a (tanulható) készségekkel és képességekkel, amelyek a mindennapi, sokszor egyszerűnek tűnő életesemények és helyzetek megfelelő, vagy legalábbis az adott társadalmi környezetben szokásosnak mondható kezeléséhez szükségesek.
Bár a mindennapok sikeres megélését ellehetetlenítő problémák személyenként
eltérőek, hiszen mindenkinek más élethelyzetekkel és nehézségekkel kell szembesülnie, az egyes személyeket és csoportokat érintő problémák között találhatunk
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„tipizálható” összefüggéseket. Ezeket a hasonlóságokat a közösség egészét érintő
olyan kollektív problémák okozhatják, mint a természeti csapások, a járványok, a
politikai konfliktusok vagy a gazdasági krízisek (Mäder–Schwald, 2017).
Thiersch az maga életvilág-szempontú szociálismunka-modelljét alapvetően
négy elméleti alapra helyezte. Az első ilyen elméleti megközelítés a fenomenológiai-interakciós nézőpont, amely szerint az egyént körülvevő valóság, valamint az
e valóságban végrehajtott cselekvések és interakciók összessége határozza meg az
egyén társadalmi működését. A cselekvések jellegét a személyt körülvevő tér, idő
és szociális kapcsolatok determinálják (Thiersch, 2012, 184). A második elméleti
megközelítés a kritikus fenomenológiáé, amely a hétköznapi viselkedések egyéni
életlehetőségeket korlátozó mivoltát helyezi középpontba. Az életvilág-alapú szociális munka szempontjából természetesen előnyös a napi rendszeres cselekvések
tervezett és megvalósítható szervezése, ám ha ezek túlzott biztonságot eredményeznek, akkor hátráltathatják az egyént a komfortzónája elhagyásában és az életlehetőségek kibontakoztatásához szükséges kockázatok tudatos vállalásában.
A harmadik elméleti megközelítési kísérletben Thiersch az Ulrich Beck-féle
kockázati társadalomhoz (Beck, 2003) nyúl vissza, és megjegyzi, hogy nemcsak
az egyéni viselkedések, az élethelyzetekhez való viszonyulások és a társas kapcsolatok világa kiszámíthatatlan, hanem maguk a – korábban többé-kevésbé megbízható – struktúrák (az életvilág vagy az élettér rétegei) is szerkezeti bizonytalanságokkal küzdenek. A globalizációs hatások révén, a kockázati társadalmak
megjelenésével az egyenlőtlenségek hagyományos modelljei (mint az erőforrásokhoz való hozzájutás különbségei, a nemek közötti vagy az állampolgárságból fakadó egyenlőtlenségek) továbbra is fennmaradnak, és kiegészülnek a posztmodern
társadalmak újfajta egyenlőtlenségi kategóriáival (pl. a digitális írástudatlansággal, a kék galléros dolgozók szegénységével és a középosztály lecsúszástól való félelmével). A posztmodern társadalmak politikai és gazdasági struktúráinak újjászerveződése, a hagyományos és nem kevés biztonságot nyújtó társadalmi
keretek és gazdasági viszonyrendszerek erodálása s az új minták esetlegessége
és kiszámíthatatlansága a szociális szolgáltatások igénybevevőit még inkább sújtja, mint a társadalom egyéb, középosztályhoz tartozó és ott megkapaszkodni képes csoportjait. Thiersch szerint az „életvilág-központú szociális munka a modern
szociálpolitika manifesztuma, amely a modern ipari társadalom töréseiből és az
ahhoz kapcsolódó életformák elutasításából egy merész, új korszakos projekt aspektusaként, az igazságot szociális igazságosságként értelmezve fejlődött ki” (Thiersch,
2012, 181).
Negyedik elméleti megközelítésében Thiersch végül Goffmanra hivatkozik, és
az amerikai szociológus által meghatározott intézményi minták koncentráltságára összpontosít. A goffmani megközelítés szerint az életvilágot, életmintákat vagy
életutakat a korábban említett belső viszonyulások és a külső (társadalmi, politi-
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kai és gazdasági) hatások mellett az életminták kulturális sokszínűsége és gazdagodása is meghatározza, ami a multikulturális „nyugati” társadalmak megjelenésével egyre intenzívebbé válik. Ilyen differenciáló hatású minták például a
társadalmi nemek, vagy a menekültek által képviselt szubkultúrák (Grunwald–
Thiersch, 2004; idézi Udvari, 2014, 190).
11. ábra. Thiersch életvilág-alapú szociálismunka-modellje

Femomenológiai
interakciós
nézőpont

Kritikai
fenomenológiai
nézőpont

A kockázati
társadalom
kihívásai

Az intézményi
struktúrák
koncentráltsága

(Forrás: Thiersch, 2012)

A fenti elméleti megközelítésekből is kiderül, hogy az életvilág egyensúlyát veszélyeztető tényezők sokszínűsége, relációs természete különös fenyegetést jelent
az érdekeik képviseletében kevéssé hatékony, deprivált társadalmi csoportokra
nézve. A segítő feladata az életvilág sikeres megéléséhez szükséges struktúrák bonyolult szövetének felépítése vagy – ezek károsodása esetén – újjáépítése.

Az életvilág-központú szociális munka gyakorlata
Bár a korábbiakban arról volt szó, hogy az életvilág-szempontú szociális munka
kerüli azokat a feszes intézményi kereteket, amelyek a szociális segítés tradicionális modelljeit jellemzik, mivel az életvilág-központú szemlélet is professzionálisan felépített, elméletileg megalapozott, szakmai programok által megvalósított
tevékenységrendszer, az átlátható intézmények és szakmai műhelyek jelenléte itt
is létfontosságú. A túlzott intézményközpontúság azonban magában hordozza a
veszélyt, hogy az életvilág-szemléletű megközelítés intézménycentrikussá válik,
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és a szociális szolgáltatók érdekeit képviseli a szolgáltatások címzettjeivel szemben.
Ezáltal ez az alapvetően intézménykritikus megközelítés öncélúvá válhat, s éppen
a szolgáltatások igénybevevőivel szemben veszítheti el hitelességét és szűkítheti le
saját beavatkozási lehetőségeit.
Thiersch (2012, 187) szerint az életvilág-központú szociális munka első dimenziója a megélt idő (erfahrene Zeit). A segítő tevékenység ugyan mindig a jelenkorra irányul a múltbeli események és a jövőbeli kilátások azonban nagymértékben
befolyásolják a jelenlegi cselekvéseket, viselkedéseket, gondolkodásmódot és egyéb
tényezőket. Az egyéni életciklust keresztező és befolyásoló makrogazdagági nehézségek, politikai változások és társadalmi krízisek időről időre próbára teszik
és gazdagítják az egyén megküzdési képességét, vagy épp megoldhatatlan helyzetek, gazdasági és érzelmi bizonytalanság elé állítják az embereket. A múltból merített tapasztalatok és sikeres problémakezelési modellek erőforrásokként történő
mobilizálása igen hasznos lehet a jelen nehézségeivel való megküzdésben. A jövőhöz kapcsolódó perspektívák figyelembevétele s a jövőre vonatkozó életstratégiák
kidolgozása ugyancsak fontos az életvilág-szempontú munka számára, különösen
az ifjúságvédelem területén.
Az életvilág-alapú megközelítés második dimenziója a klienst körülvevő élettér
(erfahrener Raum), melyben a mindennapjait tölti, s amelyhez fűződő viszonyának átalakítása a szociális intervenció fontos része. Az élettér – különösen a szociális ellátásokat igénybe vevők esetén – gyakran korlátozza az egyéni életlehetőségek kibontakoztatását. A nem megfelelő lakhatási, munkahelyi és környezeti
tényezők körülzárhatják az egyént, csökkentve ezzel a minőségi élet megélésének
lehetőségét. A külső környezet és az ehhez fűződő viszonyok megváltoztatása a
hátrányos szocioökonómiai helyzetű személyek esetében számos akadályba ütközhet (pl. szegénység, társadalmi előítéletek és a politikai akarat hiánya), amit
tovább nehezít, hogy a különböző felhasználói csoportokat egymástól jelentősen
eltérő társadalmi terek veszik körül. Például a még iskolába járó, de már önállósodó fiatal felnőttek társadalmi környezete (fizikális életvilága) jelentősen eltér a
gyermeket nevelő, a munkaerőpiacról hosszabb-rövidebb ideig kiilleszkedő fiatal
anyák életterétől. Mivel az egyéni életterek ennyire eltérhetnek egymástól, a szociális intervenciót is ennek megfelelően kell kialakítani és az egyéni szükségletekre, sajátosságokra szabni (gestaltung).
A következő dimenziót az egyén szociális kapcsolatai (soziale Beziehungen) jelentik. Ez esetben a klienst nem önálló individuumként, hanem bonyolult interperszonális szociális rendszerek részeként, résztvevőjeként szemléljük. Gondolatait, cselekedeteit és viselkedését erre a szociális rendszerre gyakorolt hatásukon
keresztül szemléljük. A szociális kapcsolatok elsődleges forrása vitathatatlanul a
„családi és a baráti kapcsolatok szövevényes rendszere” (Köngeter, 2009). A szemlélet leginkább kézzelfogható jelentősége a gyermekekkel és fiatalkorúakkal vég-
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zett szociális munkában mutatkozik meg, az életvilág-központú, szülőkre és a
gyermek–szülő-kapcsolatokra koncentráló megközelítés (Elternarbeit) ugyanis
szöges ellentéte a gyermekek fejlődésével és fejlesztésével foglalkozó korábbi intézményes és egyénközpontú szemléletnek (Erziehungshilfe).
Az életvilág-alapú szociális munka következő dimenzióját a mindennapi megküzdési feladatok (alltägliche Bewältigungsaufgaben) jelentik. Ilyen feladatok például a felkelés, az étkezések, a szabadidő eltöltése vagy a tisztálkodási időszakok
megfelelő kialakítása. Mindez a gyakorlatban a korábban említett tér, idő és társadalmi kapcsolatok viszonyrendszerének racionális, megvalósítható és a felhasználó számára is elfogadható átrendezését jelenti. A szociális munka célja az elhanyagolt, jelentéktelennek tartott vagy megszokottá vált, ám káros tevékenységek
újrastrukturálása, illetve azon könnyen teljesíthető feladatok kijelölése, amelyekkel a kliens a mindennapjait élhetőbbé, élménygazdagabbá és szervezettebbé teheti. Ezeknek a mindennapi feladatoknak és megoldásoknak egyaránt jelentőségük van a bentlakásos ellátási formák esetén (pl. a lakóotthonokban, ahol a
hétköznapi együttélést könnyíthetjük meg a mindennapok racionális strukturálásával) és az otthonközeli ellátásoknál (ilyen pl. a közösségi pszichiátriai ellátás).
Az életvilág-alapú szociális munka ötödik dimenziója az önsegítésben való támogatás (Hilfe zur Selbsthilfe). Ennek lényege tulajdonképpen az empowermentnél
bemutatott tanulási vagy képessé tevési folyamat, amelyen keresztül az egyén képessé válik az önsegítésre, hosszú távon pedig akár mások támogatására is.
Ahogy a fentiekben említettük, a német ajkú országokban főleg az életvilág-szempontú szociálpedagógiai megközelítés terjedt el, különösen a gyermekekkel és fiatalkorúakkal végzett szakmai munka terén (Kinder- und Jugendhilfe).
Lényegbe vágó ugyanis, hogy a gyermekek és fiatalkorúak számára fontos érzelmi
és fizikális környezet stabilitását a szociális munka vagy a szociálpedagógia eszközei is elősegítsék. Ezáltal ugyanis csökkenthető azoknak a rizikófaktoroknak a
száma, amelyek viselkedési zavarokhoz, szorongáshoz vagy deviáns magatartáshoz vezethetnek (Rosta, 2007). Az életvilág-központú megközelítés egyik legfontosabb területe a prevenció fázisa, ahol a gyermeket vagy fiatalt veszélyeztető tényezőket igyekszik a segítő kiszűrni az egészséges pszichoszociális fejlődéshez
szükséges optimális életkörülmények megteremtésével. A rendszer részéről a szolgáltatások struktúrájának atomizálása, a nagy gyermekvédelmi és gyermekjóléti
szolgáltató intézmények decentralizálása szükséges annak érdekében, hogy kisebb
lakóközösségekben a családi élethez hasonló, a fiatalok és gyermekek „természetes” életkörülményeihez adaptálható otthonszerű lakhatási egységeket hozzanak
létre (BJFFG, 1988).
Még az intézményközpontú szociális gondoskodás esetén is fontos a hétköznapok rendszerezése, szakszerű megtervezése és koordinálása. Egy ilyen életkörnyezetben (pl. idősotthonokban és gyermekotthonokban) ugyanis a közösség számá-
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ra sokkal élhetőbb lakhatási viszonyokat lehet teremteni a mindennapi cselekvések
optimalizálásával, összehangolásával és tervezésével. Az életvilág-szempontú megközelítés további fontos területe a szolgáltatást igénybe vevő egyének, csoportok
és közösségek társadalmi részvételének elősegítése. Mind az esetmunkában, mind
a közösségi és csoportmunkában a kliens környezetének közvetlen vizsgálata, a
környezeti viszonyrendszerek megértése, tervezése és tervezhetővé tétele a szociális és szociálpedagógiai munka alapvető feladata. Ez a tervezhetőség a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szociális munkás vagy szociálpedagógus képessé teszi a
kliensét (s ennek folyamata lehet az empowerment vagy a szűkebb keresztmetszetű szociális tanulás) arra, hogy saját sorsának irányítója legyen, életminőségének
javításában aktívan részt vegyen, a tetteiért pedig felelősséget vállaljon.
Thiersch szerint az életvilág-szempontú szociális munka gyenge pontja éppen
az emberi viselkedések és viszonyrendszerek kiszámíthatatlanságában rejlik, ami
megnehezíti az életvilág tudatos strukturálását. A strukturális életszemlélet célja
a mindennapi nehézségekből származó bizonytalansági faktorok minimalizálása
– Thiersch (1993, 24) szavaival a „tehermentesítés és biztosítás” –, amelyek egyébként dezorganizálhatják a problémákkal küzdő egyének és csoportok életét.
Udvari Kerstin (2011, 105) az életvilág-szemléletű szociális munka fontosságát
a szociális segítésben fontos kapcsolathálók feltárásában és felhasználásában is
bemutatja. Udvari rávilágít ugyanis arra, hogy a mindennapi kapcsolatok s a belőlük eredő viszonyrendszerek feltérképezése (a kapcsolatok alakulásáról, fennmaradásáról és felbomlásáról) létfontosságú a közösségekkel végzett szociális
munkában. Ezen interperszonális kapcsolatokban jelennek meg ugyanis az emberek hétköznapjait érintő nehézségek és problémák.

Példa az életvilág-szemléletû szociális munka mûködésére
Az életvilág-szemléletű szociális munka gyakorlati működését Hans Thiersch
(2012) munkája nyomán mutatjuk be. Thiersch egy családsegítési folyamaton keresztül szemlélteti az életvilág-alapú gyakorlat megvalósulását.
Az alábbiakban bemutatott sokproblémás család nehézségeinek külső környezeti vetületei erősen befolyásolják a problémával való megküzdés képességét. A példában szereplő, Németországban élő, de szicíliai eredetű család jelentős beilleszkedési problémákkal küzd. A férfi családtagok (főleg az apa és a nagyapa) uralkodnak
a többi családtag fölött, s az is gondokat okoz, hogy egy nagyváros rosszhírű részén élnek, szűkös lakáskörülmények között. Ezeknek a kulturális, etnikai, lakhatási és anyagi körülményeknek az előzetes figyelembevétele az alapja a család
professzionális támogatásának.
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Az idősebb fiú rendszeresen kimarad az iskolából, viselkedési problémákkal
küzd, ezért gyógypedagógiai iskolába irányítják át. Az iskola döntését a család
hevesen elutasítja. A fiatalabb fiúnak az óvodában adódnak problémái. A család
végül a helyi családsegítőhöz fordul, ahol a problémafeltáró beszélgetésen az apa
a domináns, sokat beszél, míg az anya többnyire csak hallgat. Végül elfogadják a
felajánlott szakszerű segítséget. A szolgálat szociális munkása meglátogatja a családot. A szülők kedvesek, a gyerekek gyorsan bizalmukba fogadják a segítőt. A szociális munkásnak feltűnik, hogy a család életében nincs semmiféle időrend, akkor
esznek, amikor megéheznek, az étel pedig kevés és rossz minőségű. Az élénk természetű gyerekeknek nincsen saját helyük a személyes tárgyaik tárolására és ahol
tanulhatnának, a szűkös lakás kaotikus és rendezetlen. A család közös élete a televízió köré szerveződik.
Az anya naphosszat ágyban fekve nézi a tévét, ami az apát bosszantja, és gyakran szidja emiatt a feleségét, a családnál sűrűn megforduló nagyapa (a nő édesapja) pedig egyetért vele. A család élete a lakás falain belül zajlik, a szülőknek nincsenek barátaik, sem a gyerekeknek játszótársaik, senki sem látogatja őket. A gyerekek
naphosszat a lakásban játszanak, amikor pedig iskolában vannak, hallgatnak az
otthoni körülményekről. Mindezek ellenére is megfigyelhető valami tudatosság
és rendszeresség a család életében. Az anya és az apa magabiztosan mozog az állandó megbántások és kitérések, számonkérések és elhárítások bonyolult viszonyrendszerében. A gyerekek eközben játékaikba feledkeznek, és mindig találnak
maguknak valami ennivalót. Ahogy az a családtagok elbeszéléseiből kiderül, közös életük szomorú, szemrehányásokkal teli, de végső soron stabil alapokon nyugszik.
A szociális munka célja ebben az esetben az egyének önrendelkezési képességének növelése annak érdekében, hogy helyzetüket tisztán láthassák, és képesek
legyenek azon javítani. A segítség hozzájárul ahhoz, hogy az egyének képesek legyenek idejüket és környezetüket újjászervezni, szociális kapcsolataikat javítani
és a problémás viselkedéseket (napi rutinokat) gondolatban és tettekben is átértékelni. A segítő kapcsolat tudatos, tervezett lépések sorozataként épül fel. A szakemberrel való együttműködés és maga a változás a felhasználók számára elköteleződést jelent, ami nehézségekkel, problémákkal és áldozatokkal járhat.
A változás kulcsa a tanulás, ami által az egyén búcsút mond a korábban megszokott és gyakorlott viselkedésformáknak.
Az újdonságok megtanulásának folyamata a bizalmon alapul, a kölcsönös tiszteletre épülő (segítői) környezet pedig nemcsak azt mutatja meg az ember számára, ami, hanem azt is, ami lehetne. Egy ilyen bizalmi viszony csak fokozatosan
alakítható ki, alapja pedig az alkalmazkodás, a tisztelet és a felek közötti bizalom
(Thiersch et al., 2012, 176–177).
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Összefoglalás
Az életvilág-alapú szociális munka modellje Hans Thiersch nevéhez köthető.
A módszer az 1970-es és 80-as évek individualista és intézménycentrikus, pszichodinamikai személetű gyakorlataira adott válaszként jelent meg, módszereiben
pedig a nyílt intervenciót, a participációs szemléletű esetmunkát preferálta. Az
életvilág-szemléletű megközelítés kiindulópontja az egyén és környezete közötti
viszonyrendszer alapos vizsgálata, a környezeti tényezők személyes problémákra
gyakorolt hatásának feltárása. Az intervenció közvetlen célja az egyén segítése a
hétköznapok sikeres megélésében, távlati célja pedig a képessé tétel az ehhez szükséges erőforrások feltárására és felhasználására. Az egyént körülvevő környezet
ugyanis nem csupán a problémák kialakulásáért és eszkalálódásáért lehet felelős,
a világ a nehézségek megoldásához szükséges tudás, képességek, készségek és egyéb
erőforrások gazdag tárháza is lehet. Az életvilág-alapú megközelítés célja ezért a
hagyományos veszélyeztető vagy fenyegető viszonyrendszerek fokozatos átalakítása, az egyént körülvevő életvilág újrastrukturálása.
Az életvilág-alapú szociális munka legfőbb ismérve, hogy mindig a jelenben
zajló eseményekre, élethelyzetekre koncentrál. A jelen életvilágának két legfontosabb dimenzióját pedig a megélt valóság térbeli és időbeli keretei jelentik. E két
dimenziót egészíti még ki a tér és az idő viszonyrendszerét behálózó szociális kapcsolatok sokasága és sűrűsége.
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A szociális segítés poszmodern elméletei már nemcsak a korai, pszichodinamikai
szemléletű modellektől, hanem a szociális munka 20. század második felében intézményesülő modern társadalmierőforrás-szemléletű modelljeitől is elkülönülnek, mégpedig a társadalmi rendszerek működésére vonatkozó elképzelések, a
probléma megközelítésének lehetőségei, a hatalomhoz való viszony és az általános
klienskép alapján.
A szociális munka posztmodern szemléletének kialakulása a szociális segítés
intézményrendszerét és módszertanát körülvevő társadalmi és politikai környezet változására adott reakcióként értelmezhető. A neoliberális társadalompolitikát
működtető, meritokrata szemléletű nyugat-európai és észak-amerikai jóléti államok individualista és materialista emberképe szembemegy a szociális segítés értékalapú, közösségi erőforrásokra épülő és humánus szemléletmódjával. Ennek
megfelelően a szociális munka egyrészt célzottan kezd foglalkozni a kockázati
társadalmak megjelenését övező társadalmi változások veszteseivel (például a nőkkel, az etnikai kisebbségekkel, a menekültekkel és a mélyszegényekkel), másrészt
kritikai szemléletmódjának köszönhetően átpolitizálódik, és fellép a politikai és
gazdasági erőtérben megjelenő társadalmi igazságtalanságok ellen.
A posztmodern szociális munka egyre inkább intézményfüggetlen szolgáltatási struktúrákban gondolkodik, amely csökkenti a szociális segítés politikai és gazdasági elitektől való dependenciáját. A segítő gyakorlat célja már nemcsak a kliens
életvilágában bekövetkező változások elérése, hanem a problémákat generáló igazságtalan társadalmi struktúrák rendszerszintű megváltoztatása. A szociális segítés emberképe a saját érdekeiért kiállni képes, a probléma megoldásához szükséges
tudással és képességekkel rendelkező ember, akinek már alig van köze a hagyományos segítő kapcsolatban megismert hiaerarchikus struktúrában megjelenő
alárendelt kliensképhez. Az alábbi fejezet a társadalmiváltozás-alapú posztmodern
szociális segítés három fontos modelljét ismerteti: az elnyomásellenes szociális
munkát, a feminista szociális munkát, valamint a kritikai-radikális szociális munkát.
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V.1. ELNYOMÁSELLENES SZOCIÁLIS MUNKA
Bevezetés
Az elnyomásellenes szociális munka (angol nevén Anti-Oppressive Social Work,
röviden: AOSW) a társadalmi viszonyrendszerek folyton változó komplex mintáinak dinamikus folyamataként írható le (Burke–Harrison, 1998, 131). Az elnyomás jelensége a társadalmi élet különböző területein jelenik meg, s elsősorban a
szegény, marginalizált és kirekesztett csoportokat érinti. Az elnyomás okainak és
céljainak megértéséhez elkerülhetetlen a szociológiai, pszichológiai, történeti, filozófiai és politikai dimenziók együttes vizsgálata. A különböző erőpozícióban
lévő egyének, csoportok és közösségek közti viszonyokban létrejövő társadalmi
elnyomás legjellemzőbb területei a szociális, a kulturális, a politikai és a gazdasági rendszerekben érhetők tetten.
Az elnyomás alakzatai a legtöbb esetben az egyén vagy a csoport etnikai hovatartozása, nemi identitása vagy osztályjellemzői mentén alakulnak ki, és mindig
az adott történelmi korban és földrajzi területen belül értelmezendők. Az elnyomásnak lehetnek egyéni és intézményes sajátosságai, de a szociális munka területén legnagyobb jelentősége kétségkívül a társadalmi elnyomás intézményes mintáinak van. Intézményes elnyomásról akkor beszélünk, ha a nemek közötti,
etnikai, osztályok szerinti és más megkülönböztetések a többségi társadalom által
uralt oktatási, kulturális, egészségügyi, politikai és információs (média-) intézmények által valósulnak meg (Clifford, 1995, 65). Williams (2002) szerint az elnyomásellenes szociális munka a társadalmunkat behálózó és az elnyomás mikrostruktúráit létrehozó úgynevezett „izmusok” (szexizmus, rasszizmus, nacionalizmus
stb.) ellen veszi fel a küzdelmet, és próbál ily módon egy élhetőbb, igazságosabb
társadalmat létrehozni.

Az elnyomásellenes szociális munka történeti fejlôdése
Az elnyomásellenes szociális munka gyökerei a 60-as és 70-es évek új társadalmiváltozás-szemléletű szociálismunka-irányzataihoz vezethetők vissza, amelyek az
angolszász országokban alakultak ki. A modell kiindulási pontjának az Egyesült
Királyság tekinthető, később azonban az amerikai és ausztrál szociálismunkairányzatokra is nagy hatása volt az elnyomásellenes gyakorlatnak.
Nagy Britanniában a második világháborút követően a korábbi gyarmatokon
élők kedvező feltételekkel telepedhettek le, aminek jogi alapjait az 1948-as brit
nemzetiségi törvény (British Nationality Act) teremtette meg. A rendelkezés hatá-
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sára afrikai és ázsiai bevándorlók százezrei jelentek meg a szigetországban; ezt az
1950-es és 60-as évek családegyesítési hulláma követte, mikor a korábban bevándoroltak hozzátartozói is lehetőséget kaptak a beutazásra. A frissen érkezettek főleg az olyan, gazdaságilag kedvező lehetőségeket biztosító iparvidékek közelében
telepedtek le, mint Bristol, Cardiff vagy Liverpool, és persze mindenekelőtt Londonban. A frissen érkezett első generációs bevándorlók gyors hatást gyakoroltak
a munkaerőpiacra, lenyomták a béreket, és gyengítették a hagyományosan erős
brit munkásszakszervezetek tárgyalási pozícióit. Ekkora már közel egymillió, a
korábbi gyarmatokról származó bevándorló volt a szigetországban, többségük
Ázsiából és Afrikából érkezett. A hagyományos munkásság és a frissen érkezettek
közötti érdekkülönbségek először az 1958-as Notting Hill-beli (ez London egyik
kerülete) zavargásban jutottak el a tettlegességig. Az akkori populista konzervatív
erők felismerték a helyzetben rejlő politikai tőkét, és – tőlük merőben szokatlan
módon – felszólaltak a parlamentben a brit munkásság védelme érdekében. Különösen a közösségi lakhatás, a munkaerőpiaci pozíciók és a szociális ellátások
területein látták az újonnan érkezetteket a brit munkások jólétét veszélyeztető tényezőknek (Siobhan, 2008, 2).
A brit munkásság által képviselt többségi társadalom s a bevándorló népesség
között kialakuló alárétegződés következtében létrejöttek az elnyomás „kis körei”,
amelyek egymással összekapcsolódva igazságtalan, az esélyek egyenlősége és a
forrásokhoz való hozzáférés szempontjából kedvezőtlen helyzetet eredményeztek
a bevándorló népesség több generációja számára. Ez a megkülönböztetés és egyenlőtlenség főleg a többségi társadalom által uralt terekben (intézmények, szakpolitikák, társadalmi attitűdök) alakultak ki, és az oktatás, az egészségügy, a kultúra,
a szociális igazgatás (sőt még az igazságszolgáltatás is ide sorolható) rendszerein
keresztül csapódtak le.
A fent említettekhez hasonló társadalmi elnyomás sújtotta az amerikai fekete
lakosságot (és más etnikai kisebbségeket), valamint az ausztrál őslakosokat is. E
csoportok társadalmi „önvédelmi reflexei” (önszerveződése, érdekérvényesítése,
politikai érdekartikulációja) szerencsére mára már jóval erősebbek, mint néhány
évtizeddel korábban. Az elnyomás mintái, formái és intenzitása ugyan folyamatosan változnak és átalakulnak, de sosem szűnnek meg. A modern elnyomásellenes szociális munka már nemcsak az etnikai kisebbségek társadalmi elnyomása
ellen küzd, hanem fellép mindennemű hátrányos megkülönböztetés és erőfölényből adódó elnyomás ellen. Különösen aktuális területei például a szexuális kisebbségek elleni elnyomás, a nőkkel szembeni passzív és aktív erőszak vagy a politikai
kisebbségek ellen irányuló elnyomás elleni fellépés.
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Elméleti háttér
Az elnyomásellenes szociális munka az elnyomók és az elnyomottak közötti viszonyrendszer megváltoztatására, az elnyomás mérséklésére majd megszüntetésére törekszik. Az elnyomás jelensége nem más, mint a javak egyenlőtlen birtoklásán alapuló, aránytalan és egyirányú hatalmi viszony a hatalmat gyakorlók és a
nekik behódolók között. Vajon miért törekszenek az emberek hatalomra, miért
tesznek oly sok morálisan megkérdőjelezhető dolgot a hatalom megszerzése és
fenntartása érdekében? Milyen motivációk, kényszerek, vágyak, gondolatok és
cselekedetek mozgatják a hatalom gyakorlóit és elszenvedőit pozícióik megerősítése vagy éppen megváltoztatása érdekében? A természet mely törvényszerűségei
határozzák meg azt, hogy kik gyakorolják a hatalmat, kik legyenek az irányítók,
és kik az irányítottak? E kérdések megválaszolása komoly eszmetörténeti elemzést
igényelne, ami túlmutatna könyvünk témáin. Machiavelli (2017) A fejedelem című
könyvének tanulsága szerint a hatalom önmagában sosem maga a cél, csupán egy
eszköz annak elérése érdekében. A teljes cél nem más, mint a hatalom alávetettjeinek korlátlan ellenőrzése és uralom alá vonása. Ebben a kontextusban a hatalom
s az annak gyakorlásához kapcsolódó elnyomás a világ legtermészetesebb eszköze az egyéni célok és ambíciók kiteljesítése érdekében. Focault a kiváltságosok
nyomásgyakorló erejének tulajdonítja a hatalmat, amelyet csak gyakorolnak, de
sosem birtokolnak teljes egészében. A hatalomhoz kapcsolódó bonyolult viszonyrendszerek ugyanis folytonos változásban vannak, formálódnak, aminek köszönhetően a hatalom intenzitása és gyakorlási formái képlékenyek. A hatalom annál
hosszabban tartható fenn, minél teljesebb és tartósabb a hatalmat gyakorlók ellenőrzési képessége az alávetettek felett (Bódig és mtsai, 2005).
Weber szerint a hatalom legtisztább és leghétköznapibb kifejeződése az, amikor az egyik ember a másik akarata ellenre is megvalósíthatja saját akaratát. A fenti elméletek értemében a hatalom egy már-már természetszerű jelenség az emberek között, a valóságban azonban a hatalom létrejötte és fenntartása cseppet sem
természetes társadalmi törvényszerűség. A társadalmak alapvetően érdekeltek a
társadalmi harmóniában és szinergiában, hiszen ez biztosítja hosszú távú érdekeiket, prosperitásukat és fenntarthatóságukat. A társadalmon belüli egyéni ambíciók és domináns érdekcsoportok azonban ellenérdekeltek a sokszor szűkös források többiekkel való egyenlő mértékű megosztásában. Scott (1987, 284) szerint
egyáltalán nem törvényszerű, hogy a hatalmi viszonyok áldozatai beletörődjenek
a sorsukba, és alávessék magukat a pozícióikból eredő áldozatszerepnek. Scott véleménye szerint a leginkább elnyomott és kizsákmányolt rétegeknek is megvannak az eszközeik rá, hogy szembeszálljanak a magas pozícióban lévő társadalmi
csoportok hatalmi törekvéseivel. Ezeket az eszközöket Scott a „gyengék fegyverének” nevezte, amely fogalommal a szegények és elnyomottak kezében lévő terme-
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lési eszközök korlátozására, akadályozására és tudatos bojkottjára utalt (pl. sztrájkok, géprombolás, szabotázs, lopás).
A társadalmi elnyomás elsődleges szimptómája, hogy a politikai és gazdasági
helyzetükből erőpozícióban lévő csoportok megszállják a társadalmi élet szempontjából nélkülözhetetlen közösségi intézményeket és a politikát. Mivel ezeknek
a csoportoknak fontos a hatalmi pozícióik konzerválása, érdekeltek abban, hogy
a belőle származó előnyeiket hosszú távon is megtartsák. Mindez azonban ellehetetleníti a gyenge hatalmi pozícióban lévők társadalmi erőforrásokhoz és pozíciókhoz való hozzáférését. Az erőforrás-aszimmetria értelmében tehát az egyik fél
(csoport) kedvező helyzete a másik fél (csoport) kedvezőtlen helyzetét eredményezi, így létrehozva az elnyomók és elnyomottak kettős társadalmát. Mégis mi alapján dől el, hogy kié lesz a hatalom, és ki kerül elnyomott pozícióba? A hatalom
képviselői valamiféle történelmi privilégiumaik vagy természet adta erőfölényük
révén legitimálják a saját pozícióikat (pl. a férfiak a nőkkel szemben vagy a fehérek a feketékkel szemben). Az egyenlőtlenség ennek megfelelően valamilyen történelmi eseményre hivatkozva vagy a természet vélt szabályai szerint legitimálódik és ágyazódik be egy-egy társadalomba. Az így létrejött elnyomás jellemzője,
hogy átható jellegű, sűrűn behálózza a társadalmi együttélés különböző területeit és intézményeit. Az elnyomás másik jellemzője a korlátozó jelleg, ugyanis az elnyomottak számára zártak az elnyomók által behálózott társadalmi pozíciók. Az
elnyomás hierarchikus is, hiszen a hatalom birtokosai kétes legitimitású erőpozícióik révén hatalmat gyakorolnak az erejüktől megfosztottak felett, legalábbis addig, amíg domináns hatalmi pozícióik fennállnak. Az elnyomás további jellemzője, hogy komplex szerkezetű, sosem csupán egyetlen dimenzió mentén fejti ki
hatását, hanem több tényező együttes érvényesülése révén jön létre (jellemzően
ilyen a politikai és gazdasági pozíciók együttállása). Végül megemlítendő az elnyomás természetessége, belső kódoltsága, hiszen az elnyomó késztetések, motivációk, gondolatok az emberi lélek immanens részei (Morgaine–Capous-Desyllas,
2015, 19–20).
Clifford (1995) a társadalmi elnyomás és erőegyenlőtlenség legfőbb színtereinek a személyek közötti közvetlen viszonyokat tartotta, amely megvalósulhat interperszonális viszonyrendszerekben, családon belül, közösségben, az egyes szervezetek (intézmények) szintjén, sőt egy-egy konkrét makrotársadalmi rendszerre
jellemzően is. Clifford szerint az egyenlőtlenségeket okozó erő-aszimmetria hozza létre az egyének és csoportok közötti társadalmi különbségeket, amelyek legfőbb dimenziói az etnikai, nemi, osztályjellegű és szexuális jellemzők, valamint a
fogyatékosság és a kor. Más fontos tulajdonságok, mint például a vallás, a mentális állapot vagy a családszerkezetből eredő egyenlőtlenségek a fő kategóriákat kiegészítő és megerősítő tényezőkként bukkanhatnak fel. Ugyancsak fontos megemlíteni, hogy az egyes egyenlőtlenségi minták mindig az adott kor társadalmi
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viszonyrendszereinek függvényében értelmezhetők. Azt kell megvizsgálnunk tehát, hogy az egyenlőtlenségek dimenziói milyen kapcsolatban állnak az adott kort
uraló társadalmi értékekkel, attitűdökkel, politikai rendszerekkel és intézményi
berendezkedésekkel. Az életkor (és a társadalom elöregedése) például önmagában
nem egyenlőtlenségjelző tényező, hiszen nagyon fontos az a társadalmi környezet
(attitűdök, intézmények, politikák és ideológiák), amely az idős embereket körülveszi, és társadalmi jóllétüket (vagy éppen kirekesztésüket) meghatározza.
Az egyének és csoportok társadalmi igényérvényesítő képességét befolyásoló
erőviszonyok az egyénre vagy csoportokra jellemző szociális, kulturális, gazdasági és pszichológiai jellemzők mentén vizsgálhatók. Ezek a jellemzők ugyancsak az
adott időbeli és földrajzi viszonyok függvényében értelmezhetőek (például nagyon
eltérő az amerikai fekete bőrű lakosság társadalmi részvétele az 1960-as években
és napjainkban, és még a múlt század közepére jellemző etnikai megosztottság viszonylatában is igen eltérő volt a participációjuk az északi és a déli államokban).
Payne (2014, 384, 379) szerint az elnyomásellenes szociális munka perspektívája
egyfajta multikulturális nézőpont, amely különösen érzékeny az elnyomástól szenvedő társadalmi csoportok kulturális sajátosságaira. Éppen ezért nehéz elfogadni
a 80-as évek észak-amerikai és nyugat-európai szociális munkáját és szociálpolitikáját jellemző színvak (colour-blind) szemléletet, amely a kulturális sajátosságok
(és hátrányok) figyelembevétele nélkül minden embert egyenlően kezel, függetlenül azok nemétől, bőrszínétől és szexuális orientációjától. Ez a szemlélet nem kedvez a halmozottan hátrányos helyzetű, elnyomott etnikai kisebbségeknek és más
kedvezőtlen helyzetű csoportoknak, amelyek az átlagosnál több figyelmet és speciális szakmai ismereteket igényelnek. A multikulturális perspektíva ezzel szemben az etnikai és nemzeti kisebbségek jogainak védelmére, speciális szükségleteire és társadalmi integrációjuk fontosságára világít rá. A nézőpont értelmében
minden egyén, csoport és közösség egyenlő, az egyenlőtlenség és az elnyomás minden formája elfogadhatatlan és felszámolandó. Mi történik azonban akkor, ha az
egyéni és a csoportos érdekek a kulturális eltérések miatt összeütközésbe kerülnek
egymással? Szemléletes példa lehet minderre némely muszlim közösségek arra irányuló akarata, hogy a saría törvénykezés egyes elemeit vezessék be a nyugat európai országokban is. A saríában szereplő, gyakran a nők szabadságát korlátozó és
egyéb radikális intézkedések nyilván éles kontrasztban állnak a nyugati társadalmak liberális és demokratikus alapokon szerveződő jogrendszereivel.

A szociális munka elnyomásellenes megközelítése
A szociális munka gyakorlatában az elnyomásellenes modell több szinten is szerveződhet, az elnyomás típusának vagy az elnyomott csoport sajátosságainak megfelelően. Bármely csoport is legyen az elnyomás elszenvedője, az elnyomásellenes
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munka alapja egyfajta multikulturális érzékenység a segítő részéről, amely az adott
kultúra megismerésére s a többségi társadalmon belüli működésének szemlélésére törekszik. Mind Payne (2014), mind pedig Dominelli (2008) az elnyomásellenes
munka különálló csoportjaként kezeli a rasszizmusellenes szociális munkát (antiracist social work), amely az elnyomás egy speciális területén, a faji jellegű hatalmi
struktúrákban tetten érhető igazságtalanságok ellen veszi fel a harcot a szociális
munka társadalmiváltozás-szemléletéből merítve. Dominelli szerint a rasszista
tendenciák a fehér ember biológiai és kulturális felsőbbrendűségébe vetett (téves)
hiten alapulnak. A rasszizmusnak lehetnek személyek közti, intézményes és kulturális dimenziói. A rasszista jelenségek többsége a fehér ember más etnikai csoportokat érintő elnyomásán alapul, ilyen elnyomástól szenvednek az amerikai
indián közösségek, a kanadai eszkimók, az észak-európai lappok, az ausztrál őslakók, az új-zélandi maorik és a kelet- és közép-európai romák (Payne, 2014, 381).
Mivel az e csoportokat érintő társadalmi nyelvezet kirekesztő és megbélyegző
(l. például a hazai „cigány” szó használatát és a hozzá tapadó sztereotípiákat), a
szociális és szociálpedagógiai munkában rendkívül fontos az interkulturális kommunikáció alapjainak elsajátítása. Williams (2002) a kanadai Toronto pszichiátriai intézményeiben ápolt betegek etnikai összetételét vizsgálva megfigyelte, hogy
jóval magasabb a fekete bőrű páciensek aránya a bentlakásos intézményekben,
mint azt a társadalmon belüli arányuk indokolttá tenné. A kutató természetesen
tisztában volt azzal, hogy a jelenséget nem a feketék esetleges biológiai determinizmusai okozzák, amelyek hajlamosabbá tennék őket a pszichiátriai megbetegedésekre. A fekete betegek felülreprezentáltsága a pszichiáterek szelektív beutalási
gyakorlatára vezethetők vissza, melynek során a színes bőrű pácienseket jóval
nagyobb valószínűséggel utalták be zárt intézményi elhelyezési formába, mint a
fehéreket. Utóbbiak gyógykezelését ugyanis lehetőség szerint az ambuláns ellátás
keretein belül vagy otthonközeli (közösségi) ellátások formájában oldották meg.
Az elnyomásellenes szociális munka – bár megmutatkozhat egyéni és csoportmunka formájában is – a közösségi intervenció során bontakozik ki igazán. Az
elnyomott, kisebbségben lévő társadalmi csoportok ugyanis egyre inkább hajlandóak és képesek az érdekeik közös megjelenítésére és társadalmi artikulációjára.
Ilyen mozgalmak például a Keresztény Fiatal Férfiak Egyesülete (Young Men’s
Christian Association) mintájára szerveződő, a nők társadalmi elfogadásáért és
hátrányos megkülönböztetése ellen küzdő Keresztény Fiatal Nők Egyesülete (Young
Women’s Christian Association) vagy az afroamerikai lakosság folyamatos érdeksérelmeire reagáló és figyelmet felhívó amerikai BLM- (Black Lives Matter) mozgalom.
Az elnyomásellenes szociális munka egyik alapmodellje Dalrymple és Burke
(2006) nevéhez köthető. A szerzőpáros szerint a társadalmi, politikai és gazdasági rendszerek elnyomó mivolta ellen a közösségek megerősítése, egyfajta közössé-
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gi empowerment alkalmazása a leginkább célravezető. A szociális segítés célcsoportjai a fejlett világ országaiban leginkább a szexuális kisebbségekhez tartozó
személyek, a megbélyegzéssel járó megbetegedésekkel küzdők, különösen az AIDSben szenvedők és a pszichiátriai betegek, valamint a fogyatékkal élők. Dalrymple
és Burke azonban leginkább a többségtől eltérő rasszjegyekkel rendelkezőket, közülük is a fekete nőket tekinti a modern társadalmak igazi áldozatainak. A fekete
lakossággal és különösen a nőkkel végzett speciális ismereteket igénylő szociális
munka irányzata más szerzők esetén is felbukkan a nemzetközi szakirodalomban
(l. Diminelli, 2002). Ezt a szemléletet az amerikai szociális munkában fekete-feminista szemléletnek (black feminist perspective) nevezik. A nézőpont kiemelt figyelemmel ötvözi a faji kisebbségek elnyomása ellen küzdő rasszizmusellenes szociális munka (anti-racist social work) és a nők elnyomása ellen fellépő feminista
szociális munka (feminist social work) eszköztárát. Az elnyomásellenes szociális
munka főbb nézőpontjai Dalrymple és Burke modelljében a rendszerek strukturális szemlélete, az elnyomás természetének kritikai észlelése és a problémát körülvevő társadalmi környezet formálása, vagyis a társadalmi változás elősegítése.
A fentiek alapján az elnyomásellenes szociális munka céljai az alábbiak alapján
foglalhatók össze:
– A kliens környezetében felmerülő akadályok leküzdése, illetve annak elősegítése, hogy a szolgáltatást igénybe vevők ezeket a felmerülő nehézségeket önerejükből legyenek képesek leküzdeni.
– Partneri kapcsolat kialakítása a klienssel, amely magában foglalja a kliens
döntési helyzetekbe való intenzív bevonását.
– A segítő beavatkozásának minimális szintje, hogy a kliens önmaga oldja meg
a problémáját, éppen csak annyi külső segítséggel, amennyi feltétlenül szükséges.
– Végül elkerülhetetlen a segítő egyfajta önreflexiója annak érdekében, hogy
láthatóvá váljon, vajon a saját élettörténete mennyire befolyásolja az eset alakulását. Az önreflexió a szociális munka más területein is nagy jelentőségű, hiszen érzéseink, gondolataink, értékeink és korábbi élettapasztalatunk nagymértékben
meghatározza azt, amit az esetről gondolunk, és amilyen fejlődést ügyfelünk számára elképzelhetőnek tarunk.
A segítő tevékenység kezdetén rendkívül fontos a kliens vagy a klienscsoport
értékrendszerének megismerése. Annak feltárása, hogy az egyén vagy a csoport
hogyan kapcsolódik a problémához, mit gondol saját helyzetéről, a problémához
való viszonyáról és az elnyomás jellegéről, annak megváltoztathatóságáról. A beavatkozás legfőbb célja a kliens megerősítése, hozzásegítése a gond önálló megoldásához szükséges készségek és képességek elsajátításához. Ide tartozik még a külső intézményekkel való kapcsolatrendszerek kiépítése és az érintett személy vagy
közösség társadalmi participációjának növelése a szociális munka eszközeivel. Az
elnyomásellenes szociális munka együttműködésikapcsolat-képe egy partnerségi
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viszony a segítő és a segített között, ahol a közös munka alapja a változásba vetett
kölcsönös hit, a bizalom, valamint a másik fél tisztelete és elfogadása.
Az elnyomásellenes szociális munka beavatkozási területeit vizsgálva alkotta
meg Thomson (2006, 27–28) az úgynevezett PCS (personal, cultural, structural)
modelljét. A modell első lépcsőjét jelenti a személyes és pszichológiai dimenzió,
ahol a kliens képes kifejezni személyes tapasztalatain alapuló gondolatait és érzéseit. Itt találkozhatunk a problémához és az abban szereplő személyekhez és intézményekhez kapcsolódó előítéletekkel is. A második lépcsőt jelentő kulturális
dimenzióban érhetők tetten a konszenzuson és konformitáson keresztül kifejeződő szociális normák. Ebben a fázisban képződnek a sztereotípiák, a külvilághoz
kapcsolódó értelmezések, elvárások, valamint viselkedési minták. Thomson
PCS-modelljének harmadik lépcsője a struktúrák szintje, ahol az intézményes
diszkrimináció gyakorlatai keletkeznek és válnak a struktúrák részévé a szociális
politikán keresztül. A problémák elmélyítésében a médiának is nagy szerepe van.
A személyes, kulturális és strukturális dimenziókat bemutató PCS-modell a
társadalom különböző alrendszereinek interakcióját szemlélteti. Az alrendszerekre jellemző erőviszonyok sohasem önmagukban (rendszerenként), hanem az egyes
rendszerek közötti interakciókban léteznek. Például a kulturális normák hatással
lehetnek a személyes tapasztalatokon alapuló gondolatokra és előítéletekre, így a
következő generációkra öröklődve befolyásolhatják a társadalom értékrendszerét.
Erre az értékrendszerre aztán reagálnak a szociális politikák és a mögöttük álló
döntéshozói mechanizmusok.

Példa az elnyomásellenes technika mûködésére
A következőkben Amelia történetével illusztráljuk az elnyomásellenes szociális
munka gyakorlati működését. Az esetet eredetileg Burke és Harrison (1998, 134)
dolgozta fel.
Amelia 16 éves korában hagyta el szülei otthonát, és egy nála idősebb férfihoz
költözött, aki agresszíven viselkedett vele, miközben terhes volt. Végül Amelia egy
anya-gyermek szállóra menekült, ahol gyakorta érték rasszista inzultusok, ráadásul rászokott a heroinra, amely gyakorlatilag szabadon elérhető volt a szállón.
Kisfiának három hónappal az ideális időpont előtt adott életet, a gyermek ezért
tartós kórházi kezelésre szorult, az anya számára pedig folyamatos stresszt jelentett gyermeke kórházi látogatása. Az anya útiköltség-támogatási igényt nyújtott
be a kórházhoz, de kérelmét elutasították.
Amikor a kisgyermeket elbocsátották a kórházból, a gyermek otthoni ellátása folyamatos problémát okozott Amelia számára, különösen akkor, mikor a kicsi beteg
lett. A rá nehezedő nyomás hatására Amelia ismét a drogokhoz nyúlt, s ezért elvet-
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ték tőle a gyermekét. Ahhoz, hogy a gyermeket visszakaphassa, az anyának bizonyítania kell a hatóság előtt hogy tartósan drogmentes életet él. Időközben a kicsit
nevelőszülőknél helyezték el, akik – Amelia akarata ellenére – nem feketék voltak.
A gyámhivatal döntése alapján később a kisgyermek visszakerült az édesanyjához,
azzal a feltétellel, hogy állandó gyámhivatali felügyelet alatt fognak állni. Amelia
képtelennek bizonyult arra, hogy önállóan éljen, gyermekét nappali ellátást nyújtó
intézményben nem tudta elhelyezni, és időnként bántalmazta is, ami végül oda vezetett, hogy a kisfiú ismét gyermekvédelmi gondozásba került, ráadásul a nő látogatási jogait is korlátozták. Az anya félt kimutatni erős érzelmeit, amelyeket a fia
elvesztése okozott s ez nagymértékben korlátozta abban, hogy gyermekét visszakaphassa. Amelia nem tudta, hogyan harcoljon a gyermekéért, bizonytalannak
érezte a helyzetét, ráadásul fennállt a veszély, hogy a kisfiát adoptálják.
Amelia esetében erősen érvényesül a segítő biográfiájának, korábbi élményeinek és tapasztalatainak a problémát érintő hatása. Az elnyomásellenes gyakorlat
feminista és etnikai dimenziói is hangsúlyosak lehetnek az eset kezelése során
(Amelianak a problémához kapcsolódó gender- és etnikai szempontú érintettsége). Mind a szakember, mind a kliens különböző szociális rendszerek részesei, ami
intenzíven befolyásolja a kettejük között fennálló segítő kapcsolatot. Például egy
fehér férfi szociális munkás jelenléte éppen a többségi társadalom uralta struktúrák elnyomó természetét szimbolizálhatja Amelia számára. Ebben az esetben a nő
valószínűleg kevésbé bízna meg a segítőben, visszafogottan kommunikálna, és
állandó nyomásnak érzékelné a segítővel való munkát, egyszóval Amelia erőtlensége (powerlessness) kapna hangsúlyt a rejtett erőforrásai és lehetőségei kiaknázása helyett.
Amelia szociális környezete determinálja a hátrányos helyzetét: a nő fiatal, fekete, szegény, drogfogyasztó, munkanélküli, egyedülálló szülő, hátrányos osztályjellemzőkkel. A probléma kezdetén a segítő egy fiatal fekete nővel találkozhatott,
aki lakhatási problémákkal küzdött az otthon elszenvedett családon belüli erőszak
miatt. Ezután Amelia a szállón is rasszista inzultusoknak volt kitéve, amelyek jelentősen hozzájárultak a szerfogyasztása kialakulásához. Az esetben tehát számos
etnikai, osztályjellegű, anyagi, nemi és munkaerőpiaci tényező mélyítette el a problémát, egymást kölcsönösen felerősítve. Érdekes lehet például annak a vizsgálata,
hogy a háttérben működő egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi rendszerek
milyen értékeket vallanak, mely normák alapján szerveződtek, milyen (és mely
érdekcsoportokhoz köthető) döntési mechanizmusok állnak a hátterükben. Vajon
hogyan viszonyulnak ezek a rendszerek egy hajléktalanná vált, bántalmazott fiatal fekete nő problémáihoz? Ebben a kontextusban Amelia gondja már nem csupán a nő sajátjaként, hanem az általa képviselt társadalmi rétegek (feketék, munkanélküliek, bántalmazott nők, aktív szerhasználók, fiatalok stb.) társadalmi
szimptómáiként jelennek meg. A segítő feladata természetesen Amelia problémá-
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jával foglalkozni a tőle telhető legjobb módon, és ehhez elkerülhetetlen az Ameliát körülvevő rendszerek kritikai szemlélete. Alapvető kérdés például, hogy az
Amelia gyermekének elvételéről és intézményes gondozásáról döntő szakember
vajon akkor is így tett volna-e, ha a nő történetesen a fehér középosztályhoz tartozik, magas pozícióban dolgozik, és férjezett. A gyermek elvételének elsődleges
okai nyilvánvalóan Amelia lelki eredetű problémái voltak (stressz, depresszió, szorongás, agresszió), kérdés azonban, hogy ezek az okok valóban indokolták-e a
gyermek intézményes gondozását és a nő látogatási jogának korlátozását.

Összefoglalás
Az elnyomásellenes szociális munka a gazdasági, politikai és társadalmi szempontból elnyomott csoportok segítésével foglalkozik a szociális munka eszközrendszerének (különösen az empowermentnek) a felhasználásával. Az elnyomás
alapja a gyenge és az erős (domináns) társadalmi csoportok közötti erő-aszimmetriából adódik, amely tetten érhető az interperszonális viszonyokban, az intézményes struktúrákban és az egész társadalom érték- és normarendszerében
(Burke–Harrison, 1998). Az elnyomás mintázatai általában az érintett egyén vagy
közösség etnikai, nemi és osztályjellemzői mentén alakulnak ki, megjelenésük
pedig mindig az adott történelmi korszak és földrajzi terület vonatkozásában értelmezhető (Clifford, 1995). Az elnyomásellenes gyakorlat eredete a brit és az
amerikai polgárjogi mozgalmakig vezethető vissza, amelyekben kiemelt jelentősége volt a gender- és az etnikai perspektíváknak. Az ebben a korszakban kialakult
fekete feminista perspektíva az elnyomásellenes munka egyik uralkodó nézőpontja napjainkban is (Burke–Harrison, 1998; Dalrymple–Burke, 2006). Mivel az etnikai, gender- és egyéb dimenziók mentén megvalósuló megfosztottságok (deprivációk) magyarázó tényezői a társadalmi kirekesztésnek és marginalizációnak, az
elnyomásellenes gyakorlat nem fogadja el a 80-as évek szociális munkáját és szociálpolitikáját uraló színvak (colour blind) szemléletet (Payne, 2014). Az elnyomásellenes gyakorlat egyik fontos ága a rasszizmusellenes szociális munka, amely
a domináns fehér érdekcsoportok által diszkriminált más etnikai csoportok érdekeinek védelmével és artikulációjával foglalkozik (ilyenek például az amerikai
Black Lives Matter mozgalmak).
Az elnyomásellenes szociális munka céljai Dalrymple és Burke (2006) szerint
a kliens motiválása abban, hogy az életében felmerülő akadályokkal egyedül is
képes legyen megbirkózni, a segítő és a segített közötti partneri kapcsolat kialakítása, minimális mértékű segítség a motivációk fenntartása érdekében, valamint
a segítő önreflexiója, amelynek célja a szakember által képviselt rendszerek hatásának kizárása az esetkezelésből.
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V.2. FEMINISTA SZOCIÁLIS MUNKA

Bevezetés
A feminista szociális munka a szociális segítés makro-, társadalmiváltozás-szemléletű modelljei közé sorolható. Eszköztárában és megközelítéseiben közel áll az
elnyomásellenes szociális munkához, hiszen célja a nők társadalmi erőforrásainak
növelése és a férfiközpontú társadalmakon belüli érdekérvényesítő képességük
fokozása. A feminista modell módszertanában ezért merít mind az empowerment,
mind pedig a szociális fejlesztés gyakorlatából.
A koncepció kiindulópontja szerint a hagyományosan férfiközpontú, fejlett és
fejlődő országokhoz tartozó társadalmakban a nők kiszolgáltatott helyzetben vannak, ami egyaránt érvényesül a politikai, a gazdasági és a társadalmi élet különböző területein. A vezető politikusok és a nagyvállalatok irányítótestületeinek
tagjai között például csak elvétve akadnak nők, ezek a pozíciók inkább a férfiak
számára nyitottak. Nem kivételek ezalól a hagyományosan nőinek számító szakmák (pl. a pedagógusok, az ápolók, a szociális munkások) érdekképviseleti testületeinek vezetői sem, ahol az esetek többségében szintén férfiakkal találkozhatunk
(l. például az egészségügyi szakdolgozói és szociális ágazati szervezetek vezetőit,
akiknek a döntő többsége férfi).
A feminista szociális munka azonban nem feltétlenül csak a makrostruktúrák
oldaláról (társadalom), hanem a nők társadalmi mikrostruktúrákban betöltött
szerepei alapján is megközelíti az elnyomás problémáját. Az elnyomás talán két
legfontosabb csatornája a feminista nézőpont értelmében a családon belüli pozíció és a nők társadalmi participációja. A férfi kenyérkereső modell (male breadwinner) túlélése és továbbélése, különösen a konzervatív és a posztszocialista „jóléti” államok szociális és családpolitikáiban (Esping-Andersen, 1990; Inglot, 2008;
Szikra–Szelewa, 2010) konzerválja a nők olyan hagyományosnak mondható családon belüli pozícióit, mint a háztartás vezetése vagy a gyermekek és az ápolásra
szoruló hozzátartozók gondozása.
A feminista szociális munka társadalmiváltozás- (social change) szemlélete
ezeknek a társadalmi pozíciókat és életlehetőségeket előre determináló struktúráknak a feltörésére, feloldására törekszik a szociális támogatás eszközeivel. A nők
megerősítése az elnyomásellenes munka megközelítésében tehát egyfajta csendes
forradalom, amely a nők szempontjából kedvezőtlen társadalmi viszonyok tartós
megváltoztatására irányul.
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A feminista szociális munka történeti fejlôdése
A feminista szociális munka történeti kialakulását tekintve szorosan kötődik a
20. század elejétől kibontakozó, többnyire politikai töltetű észak-amerikai és európai nőjogi mozgalmakhoz. Ezek közül is legismertebb az Emmeline Pankhurst
által vezetett szüfrazsett- (The Suffragette) mozgalom volt, amely az 1910-es évek
közepén élte fénykorát. A mozgalom deklarált társadalmi célja a nők szavazati
jogának megszerzése volt, de emellett harcoltak a nők és gyerekek családon belüli erőszak és elnyomás alóli mentesüléséért, valamint a nők társadalmi felemelkedéséért (elsősorban a lánygyermekek egyenlő iskolai esélyeiért). A mozgalom
harcos természete nemcsak képletesen értendő, elégedetlenségüknek esetenként
bombamerényletekkel, szabotázsakciókkal és (férfi) politikusok elleni fizikális
támadásokkal is hangot adtak. A mozgalom később pacifikálódott, érdekartikulációját politikai síkra terelte, híveit pedig az általa szerkesztett folyóiraton keresztül informálta az aktuális eseményekről (Názer, 2007).
A feminista ideológia elterjedése a szociális segítésben, noha már Mary Richmond írásaiban is tetten érhető, igazán a Jane Addams (1912) által létrehozott és
vezetett Hull House-hoz köthető settlement-szemléletű közösségi szociális munkában valósult meg. A Hull House-nak és társintézményeinek céljai (Addams pályafutása során közel 500 settlement-házat hozott létre az Egyesült Államokban)
a szegény bevándorló népesség társdalmi felzárkóztatása és a korabeli amerikai
középosztály szociális érzékenységének fokozása voltak. Tevékenységüket elsősorban önkéntesek bevonásával valósították meg. A settlementek által foglalkoztatott nagyszámú önkéntes sereg egyik részét (a brit Toynbee Hallhoz hasonlóan)
egyetemisták és más fiatalok alkották, a szakmai gárda másik felét pedig az egyre
nagyobb számú női önkéntes. Feladatuk a mélyszegénységben élő, főként olasz, ír
és lengyel frissen bevándorolt rétegek társadalmi beilleszkedésének elősegítése
volt. Tevékenységeik közé tartozott például az angol nyelvű írás-olvasás elsajátíttatása, bábaképző tanfolyamok szervezése nők számára és közegészségügyi programok koordinálása (Zastrow, 2009). A settlement-házak ehhez egyfajta közösségi térként szolgáltak, amelyek így a nyílt szegénygondozás központjaivá váltak az
Egyesült Államokban. Ahogy a Hull House-modell professzionalizálódott, a szakmai tevékenységek sztenderdizálódtak, s a segítés elméleti módszertana a női segítők tudásával, felkészültségével és öntudatosságával párhuzamosan bővült.
A feminsta nézőpont történeti fejlődésének elemzése során érdemes még röviden kitérnünk Theda Skocpol megközelítésére. Skocpol (1995) a szociális politikák és a szociális munka fejlődésének „maternalista” szemléletű történeti vizsgálatakor alkalmazza a feminista perspektívát. Szerinte a férfiak a háborús és a
fizikai munkához köthető érdemek alapján, míg a nők anyaszerepük révén váltak
a korai szociálpolitikák alanyaivá. Ennek megfelelően a társadalombiztosítási mo-
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dellek férfi kenyérkeresőre épülő támogatási gyakorlatai a dolgozó férfiak keresetkiesése esetén (baleset, munkanélküliség, öregség, betegség és halál) jelentettek
közvetlenül az érintett férfi, közvetett módon pedig a családja számára valamilyen
szociális védelmet. A nők ezzel szemben anyaszerepük alapján, a célzott családtámogatások révén váltak a szociális transzferjövedelmek és szolgáltatások célcsoportjaivá (l. például a Beveridge terv szükségletcsoportjait). Skocpol szerint a szociális munka gyakorlatában a nők felülreprezentáltsága nem véletlen, mivel a
hagyományos, családon belüli ápolási, gondozási és érzelmi védelmi szerepeik és
feladataik professzionalizálódtak, institucionalizálódtak, és kikerültek az elsődleges munkaerőpiac által nyújtott szolgáltatások közé.

Elméleti háttér
A feminista szemléletű szociális munka a nőjogi politikai mozgalmak érdek- és
értékartikulációjának vizsgálata és megvalósítása a szociális segítés gyakorlatában.
A modell gyakorlati megközelítésében a szociális munka „feminista” szemléletében, a társadalmi problémák genderszemléletű megközelítésében, a demokratikus
struktúrák vizsgálatában, a diverzitás s az inkluzivitás feltárásában, valamint az
egyéni megoldások politikai gyakorlatokkal való összekötésében és gyakorlati
intervenciókká formálásában mutatkozik meg. A feminista gyakorlat mindig
rendszerszemléletű megközelítést kíván, és a meglévő erőforrásokra építi fel módszertanát (Hyde, 2013).
Dominelli (2002) szerint az elnyomás természete többrétegű lehet, amelynek a
feminista perspektíva csupán egy komponense, de legalább ennyire fontosak a faji,
etnikai és egyéb dimenziók is. Ami igazán fontos, az az elnyomás jellegének relációs természete, vagyis hogy a nemi jellegű különbségtételből származó tetemes
hátrányok tovább mélyíthetők etnikai, területi, származási, életkori, szexuális és
más kategóriák mentén. Dominelli a feminizmus öt alcsoportját különíti el: (1) a
liberális feminizmust, (2) a radikális feminizmust, (3) a marxista vagy szocialista
feminizmust, (4) a fekete feminizmust és (5) a posztmodern feminizmust.
A kezdeti nőjogi mozgalmak a liberális feminizmus útját követték, vagyis elsődleges céljuknak a nők férfiaktól való gazdasági, politikai, kulturális és egyéb
területeken való függetlenedését jelölték ki. A függetlenedés elsősorban azt jelentette, hogy a társadalmi élet különböző területein a nők számára is elérhetők legyenek azok a jogok, esélyek és lehetőségek, amelyek a férfiakat megilletik. Az
emancipáció két legfontosabb csatornája a nők oktatási és munkaerőpiaci felemelkedése volt. Ez a két terület biztosítja ugyanis, hogy a nők leváljanak tradicionális
anya- és feleségszerepükről, kiilleszkedjenek az otthon és a házimunka jelentette
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kötöttségek világából, és a férfiakkal megegyező feltételek között megjelenhessenek a középiskolákban, majd az egyetemeken, illetve képviseltethessék magukat
akár a munkaerőpiac magasabb szegmenseiben is. Mindehhez szükséges az, hogy
a férfiak a nőket egyenrangú partnerekként fogadják el a társadalmi érintkezés
különböző területein. A liberális feminizmus (amilyen a szüfrazsett-mozgalom is
volt kezdetben) mai változata elsősorban a munkaerőpiaci feltételek nők számára
kedvezőbb átalakítását tűzi ki céljául. Ilyen cél lehet az atipikus foglalkoztatási
formák elterjesztése, a család és a munkavállalás összeegyeztethetőségének elősegítése, az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvének megvalósítása, valamint a
munkahelyeken érzékelhető üvegplafon-jelenség feloldása, a nők vezetői pozíciókhoz jutásának társadalmi elfogadása.
A feminizmus radikális mozgalma szerint a férfiak fizikális erőfölényüket kihasználva elnyomják a nőket a társadalmi élet különböző területein. Ennek legnyilvánvalóbb formája a férfiak szexuális dominanciája, amely kihat a férfiak és nők
közötti érintkezés és együttélés valamennyi területére. A radikális feministák a nőket egyfajta „szexuális társadalmi osztályként” tartják számon, akik a férfiak állandó elnyomása alatt élnek (Firestone, 1970). Az elnyomás alapvetően két irányban
valósulhat meg, melyek közül az egyik az otthon, a másik pedig az intézmények és
szervezetek színtere. A radikális irányzat szerint ugyanis a férfiak erőfölényüket és
szexuális dominanciájukat intézményesítik, és a társadalmi rendszerek különböző
csatornáin keresztül (oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociálpolitika stb.) érvényesítik. A radikális feminista mozgalmak közül is extrémnek számítanak az
úgynevezett szeparatista irányzatok, melyek a teljes kivonulásban, a férfiak nélküli
élet megvalósításában látják a jövőt (Solanas, 1971). A radikális mozgalmak egyik
legnagyobb kritikája, hogy színvak szemléletet alkalmaznak, tehát nem látják vagy
nem akarják érzékelni a társadalmi elnyomás rendszereinek finom struktúráit,
amelyek körbeszövik az egyenlőtlenségek színtereit (Dominelli, 2002, 26).
A marxista és szocialista feminista mozgalmak a kapitalizmust a férfiak uralta
társadalom leképződésének tartják. A kapitalista társadalomban megjelenő, férfiakból álló menedzseri réteg munkaerőpiaci pozíciói ugyanis szinte megközelíthetetlenek a nők számára. A marxista feministák szerint a klasszikus kapitalista társadalom emberképe és családképe ugyancsak a férfi kenyérkereső modellt
támogatja, amely konzerválja a nők családon belüli gondozó, ápoló, háztartásra
felügyelő, gyermekre vigyázó, férfiról gondoskodó és más szerepeit. A nő szerepe
a kapitalista társadalomban tehát nem más, mint megteremteni azt a környezetet
az elsődleges munkaerőpiacon helyt álló férfi számára, ahol az a munkáját a lehető legjobban el tudja végezni, családját pedig megfelelően ellátni. A marxista és
szocialista nőjogi mozgalmak, bár radikális természetűek (antikapitalisták, sőt
néha antiglobalisták is), különböznek az igazán radikális feminista csoportoktól.
A marxisták ugyanis elképzelhetőnek tartják a férfiakkal való együttműködést,
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sőt, szolidaritást vállalnak az elnyomás igazságtalan struktúráitól szenvedő kék
galléros munkássággal, akiket szintén a kapitalista gazdaság áldozatainak tartanak. A szocialista feministák szerint a családi bérképzés és az ezzel járó férfi kenyérkereső modell elmélyíti a nők szegénységét, s folyamatos függőséget alakít ki
a férfitól, támogatva ezzel a patriarchális családmodell fennmaradását. A nő munkaerő-piaci szerepe ugyanis a családon belüli fizetetlen, másképp láthatatlan munkában valósul meg, ami az elnyomás és a gazdasági függőség forrása.
A fekete feminista mozgalmak a társadalmi elnyomás gender-dimenziója mellett figyelembe veszik annak etnikai jellemzőit is. Véleményük szerint a faji és etnikai dimenziók csak felerősítik az elnyomás hagyományosnak mondható férfi és
nő közötti viszonyrendszereit. A fekete feminista gyakorlatban sokszor találkozhatunk a feminista szóhasználat szándékos elkerülésével és helyette a nőközpontú vagy nőszempontú (womanist) terminusok használatával (Dominelli, 2002, 30).
Ezzel arra szeretnének reflektálni, hogy a fekete feminista mozgalmak olyan női
és etnikai központú komplex problémákkal foglalkoznak, amelyek távol esnek a
globális feminizmus fehér és középosztálybeli nőket érintő problématerületeitől.
Ilyen speciális probléma például az a számos fejlődő országban élő szokás (amely
a bevándorlással a fejlett országokban is tetten érhető), hogy a lánygyermekeket
genitálisan csonkolják, a fekete lánygyermekek hátrányos helyzete az oktatásban
(mind az eredmények, mind a részvétel tekintetében) vagy a fejlődő országok erősen patriarchális családmodelljeiben (is) tetten érhető, nők ellen irányuló fizikális
erőszak. Ez utóbbi összefügg a fejlődő latin-amerikai, délkelet-ázsiai és afrikai országok társadalmi és gazdasági átalakulásával (l. Molyneux, 2009). A gazdasági
szerkezetváltás és mindenekelőtt az ipar és a mezőgazdaság gépesítése következtében a hagyományos, nagy fizikai erőkifejtést igénylő férfimunkák fokozatosan
visszaszorulnak. Ezzel szemben növekszik az igény a dolgozó nők beáramlására
a kvalifikált munkaerőt igénylő, ápolási és gondozási jellegű vagy kézügyességet
és más jártasságokat feltételező szegmensekben (ide tartoznak pl. a nyugati világ
ruhaiparának dolgozó varrodák). A nők munkaerőpiaci megjelenésével gazdasági potenciáljuk jelentősen megnő, elkezdenek anyagilag függetlenedni a férfiaktól.
Ez azonban összeütközésbe kerülhet a férfidominanciájú társadalmak gazdasági
(és fizikális) erőfölényen alapuló évszázados modelljével, ami családi viszályokhoz, esetenként nyílt agresszióhoz vezethet.
A posztmodern feministák a férfiak és nők közötti egyenlőtlen viszonyrendszerek finom mintázatait elemzik. Jellemzően ilyen rétegzett elemei az elnyomásnak a finoman differenciálódó kommunikációs csatornák. A magyar nyelvben
nem igazán érhetők tetten ezek a kommunikációs jelenségek, de az olyan nyelvekben, amelyekben elkülönül az egyes szám harmadik személy személyes névmása
(ilyen például az angol vagy a német), különös jelentésű egy-egy főnév, jelenség,
foglalkozás stb. megnevezése. Különösen a német nyelvben van ennek szerepe,
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ahol az egyes foglalkozásoknak vannak tipizálható férfi és női megfelelői (pl. Student – diák [férfi], Studentin - diák [nő], Studenten – diákok). A hivatalos német
tudományos és szakmai nyelvben ezért az utóbbi években megkövetelik a nemileg
semleges nyelvezet használatát (geschlechtsneutrale Sprache), így például a férfi és
női nemhez köthető jelentéseket determináló Student és Studentin megnevezés
helyett az egységes Studierende (diák) kifejezést alkalmazzák.
A fenti kategorizációhoz kapcsolódóan érdemes megemlíteni, hogy a feminista
mozgalmak radikális és marxista irányzatai mára visszaszorultak, néhány kivételtől eltekintve (ilyen például a feminizmus radikális ágát képviselő FEMEN-mozgalom). Helyüket a posztmodern feminizmusnak a médiában, a társadalmi és a
politikai életben, valamint a civil szervezetek területén megjelenő mozgalmai vették át. A posztmodern feministák már a családok, a gyermekekek, sőt a férfiak helyzetét is figyelmbe veszik a társadalmi folyamatok és a nemek közötti relációk vizsgálatánál.
Dominelli (2002, 17) arra is felhívta a figyelmet, hogy a szociális munka maga
is az elnyomás eszközévé válhat az erőforrások felett diszponáló középosztály kezében, amelyen keresztül folyamatos kontrollt gyakorolhat a sérülékeny csoportok
felett, illetve kizárhatja őket a társadalmi javakhoz való hozzáférésből. Ahogy arról a feminista szociális munka történetét taglaló alfejezetben Skocpol (1995) nyomán említést tettünk, a szociális segítés – annak történeti beágyazottsága révén
– egyáltalán nem véletlenül lett „tipikusan női szakma”, hiszen leképezi, profeszszionalizálja és felemeli az elsődleges munkaerőpiac fizetett pozíciói közé a nők
családon belüli ápolási, gondozási, valamint érzelmi biztonságot teremtő feladatait. Az, hogy a – korábban a láthatatlan munka részét képező – hagyományos női
tevékenységek szakmaivá (fizetett munkává) váltak, természetesen nemcsak a szociális munka és a szociálpedagógia területét érintette: ide sorolhatók a kórházi
szakápolók, az idősotthoni gondozók, az óvónők, a bölcsődei gondozók, a gyógypedagógusok, a gyógytornászok, a védőnők és az egyéb ápoló, gondozó vagy fejlesztő szakmák képviselői is. Ez a szakmaivá válás kétségtelenül jót tett a nők férfiaktól való anyagi függetlenedésének s az általános gazdasági biztonságuk
megteremtésének. Ugyanakkor fontos megemlítenünk, hogy fenti, jellemzően női
foglalkozások bérezése és társadalmi presztízse egyaránt eléggé alacsony.
A szociális munka feminista gyakorlata jelentős hasonlóságot mutat más modellekkel, elsősorban az empowermenttel és az elnyomásellenes szociális munkával, néhány fontos különbség mégis látható ezekkel a gyakorlatokkal szemben
(Dominelli, 2002, 18). Ilyen eltérés, hogy a feminista szociális munka nem az elnyomás természetének hagyományos struktúráira koncentrál (ez gazdasági és a
politikai hatalom dominanciája volna a szegények, depriváltak, és más marginalizált csoportok felett), hanem annak kifejezetten a nőket érintő dimenzióira.
A feminista gyakorlat célja tehát a patriarchális szemléletű gender-relációknak a
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férfiak, nők és gyermekek életében megmutatkozó viszonyrendszereinek és hatásainak vizsgálata. Itt érdemes megkülönböztetni a patriarchális rendszerek közösségi (intézmények és azok rendszerei), illetve privát terekben (család és háztartás) megjelenő formáit. Míg a privát terek esetén közvetlen patriarchális
viszonyokkal találkozhatunk, addig az intézményes rendszerekben a patriarchális
struktúrák közvetett társadalmi leképződései érhetők tetten. A feminista modell
további célja a férfiak és nők között fennálló egyenlőtlen gazdasági, politikai és
egyéb függőségi rendszerek felszámolása, továbbá a férfiak és nők közötti íratlan
társadalmi szerződések újrafogalmazása. Mindennek előfeltétele a nőkhöz kapcsolódó anyai szerepek és a láthatatlan munka társadalmi elismerése, beleértve a
nők által az elsődleges munkaerőpiacon végzett tevékenységeket is (presztízs és
anyagi elismerés). A feminista szociális munka ugyancsak célul tűzi ki a családon
belüli szerepek újrastrukturálását, különös tekintettel a gyermekekkel végzett tevékenységek újragondolására a férfiak gyermekgondozásban és gyermeknevelésben való részvételének motiválásával.
Végül elkerülhetetlen megemlítenünk a feminista szociális munka interszekcionális jellegét. A megközelítés értelmében a nők különböző, egymással szimbiózisban lévő társadalmi alrendszerek szereplői, amelyek etnikai, osztály-, genderés szexuális alapon rétegződnek. Ezek a kötődések, illetve a különböző szerepek
és pozíciók kombinációi meghatározzák az egyén identitását, elmélyíthetik kirekesztettségét és kizsák mányoltságát, vagy éppen erőforrásul szolgálhatnak a problémákból való kilábaláshoz. Az interszekcionalitás különösen a fekete feminista
szociális munkában kapott nagy hangsúlyt, felhívva a figyelmet az egyes egyenlőtlenségi tényezők egymást erősítő hatására (Cooper, 2016).
A feminizmussal szembeni kritikai észrevételként merül fel esetenként, hogy a
nők munkaerőpiaci részvételének növekedése, a karrier megélésének fontossága,
a család és a munkavállalás összeegyeztetése mellett a férfiak (és a gyermekek)
családon belüli és társadalmi helyzete, valamint a kockázati társadalmakban megjelenő egyéb problémái háttérbe szorulnak. Egyes családszociológiai írások a feminizmus helyett inkább a familizmus vagy családközpontúság fogalmának fontosságára irányítják rá a figyelmet (Dupcsik–Tóth, 2008).
A familizmusnak számos magyarázata létezik, melyek többsége a családon belüli önmegvalósításra, valamint a családok kockázati társadalomban betöltött érzelmi-biztonsági, gondozási, reprodukciós, szocializációs és gazdasági szerepeire
hívja fel a figyelmet (Dallinger, 2016, 152). A modern családfelfogásban egyre inkább egy férfi–nő viszonylatú „nemek közötti új szerződés” (Eping-Andersen, 2002,
68) lép a korábban domináns férfi kenyérkereső modell (Somlai, 2013; Tomka,
2015) helyébe. Ez a nemek közötti új szerződés feltételezi a munkában, a gyermeknevelésben és a szabadidő eltöltésében vállalt egyenlő szerepeket. Elismeri a nőknek a karrierhez, a munkaerőpiaci és a családi önmegvalósításhoz kapcsolódó jo-
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gát, és támogatja a férfiak ápoló, gondozó és érzelmi támogató szerepének
erősödését, ugyanakkor küzd a férfiakhoz kacsolódó társadalmi sztereotípiákkal
és túlzott elvárásokkal szemben is.

A szociális munka feminista megközelítése
A szociális munka gyakorlatának feminista megközelítése Teater (2010) szerint
négy szegmens mentén írható le. Mindenekelőtt szükség van a hagyományos patriarchális viszonyok családon belüli megváltoztatására és a nők családon belüli
pozícióinak megerősítésére (pl. a gyermeknevelés vagy a család gazdálkodásával
kapcsolatos döntéshozatal terén). Ugyancsak elengedhetetlen a nők társadalmi
pozícióinak megerősítése (pl. a politikai és a gazdasági életben), valamint társadalmi részvételük támogatása a szociális munka eszközeivel. Fontos a nők és környezetük kontextusának elemzése, az intézményekhez, társadalmi rendszerekhez
való kapcsolódásuk felülvizsgálata és elősegítése (pl. részvétel a közéletben). Végül
elkerülhetetlen a férfiak és nők közötti viszonyrendszerek újraszabályozása, valamint a társadalom figyelmének felkeltése a nők társadalmi hátrányainak megértése érdekében.
12. ábra. Teater intervenciós modellje a feminista szociális munkában
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White (2006) a feminista szociális munkával foglalkozó írásában felhívja a figyelmet a feminista munka elmélete és gyakorlata között húzódó feszültségekre.
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Ilyen feszültségforrás például, hogy a feminista elméletek egységesnek és általános
érvényűnek tüntetik fel a női igényeket, szükségleteket, vágyakat és elképzeléseket, noha a gyakorlat azt mutatja, hogy nem beszélhetünk egységes „női identitásról”, a „nők társadalma” is eléggé tagolt, érték- és normarendszerek, politikai
ideológiák vagy gazdasági viszonyok alapján rétegzett, időben pedig folyamatosan
változik. Egy másik feszültségforrás az elmélet és a gyakorlat között a segítő nemének a szerepe. A feminista elméletben kifejezetten szerencsés, ha a nőkkel foglalkozó segítő a kliensével azonos nemű, hiszen így (a legtöbb megközelítés szerint) jobban felismeri ügyfele problémáit, átéli és megérti a helyzetét. A gyakorlat
azonban azt mutatja (legalábbis White szerint), hogy a szociális munkában igenis hatékony lehet a gender-blind személet érvényesítése, s a nemi azonosság önmagában nem lehet az egyenlőségen alapuló sikeres segítő kapcsolat bázisa.
További feszültségpont, hogy a feminista segítő gyakorlat alapjának – annak
elmélete szerint – az empowermentnek kellene lennie. Ugyanakkor a gyakorlat az
empowerment definíciójának hiányával küzd a feminista munka területén. Nincs
egyértelműen definiálva, hogy mire vagy kire vonatkozik az empowerment iránya:
a nőkre vagy az egész családra, esetleg beleértendők a férfiak és a gyerekek is? Lena
Dominelli (2002) például egyértelműen amellett foglal állást, hogy a feminista segítői munka egyaránt foglalkozik a gyerekek, a férfiak és a családok – mint komplex rendszerek – problémáival, a támogatás tartalma ugyanis nem korlátozható
egyoldalúan a női kliensekkel végzett szociális munkára. Negyedik feszültségforrásként White megemlíti a szociális munkát körülvevő általános jogi környezet
fontosságát. A feminista elmélet nem foglalkozik a feminista munkát lehatároló
jogszabályi viszonyokkal, a gyakorlatban azonban a feminista praxist nagyon is
kötik, behatárolják és meghatározzák azok a jogi feltételrendszerek, amelyek között a munka megvalósul. A jogszabályok kötöttsége egyébként a társadalmiváltozás-modellek és főleg a radikális szociálismunka-irányzatok mindegyikét (különös tekintettel az elnyomásellenes és az antirasszista irányzatokra) markánsan
eltéríti az elméletekben deklarált irányelvektől.
A feminista szociális munka gyakorlatának alapja White szerint, hogy célszerű
kerülni a tradicionális szociális munka praxisához kapcsolódó nyelvezetet és intézményközpontú szemléletet. A feminista gyakorlat ugyanis a segítő és a segített
között fennálló participációs modellre és a felek közötti egyenlőségen alapuló
kommunikációra épül, ami kizárja a szociális munka hagyományos modelljeit
jellemző hierarchikus szemléletet. Mivel a hierarchia jellege az intézményes támogatás modelljeiből ered, a segítőt delegáló szolgáltatók szerepe a folyamatban
másodlagos, ugyanakkor nem lehet eltekinteni az egyes intézmények által közvetített értékektől sem. A munka a kliensek egyéni identitására épül, célja az identitás megerősítése és az identitás megélése előtt álló társadalmi akadályok felszámolása.
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A feminista modell értékeli a nők és férfiak diverzitását, tiszteletben tartja, hogy
az egyének igényei, érdekei, véleménye, gondolatai és érzései különbözőek lehetnek, amelyeket nem célszerű tipizálni. Ugyanakkor a férfiak és nők közötti kapcsolatrendszerekben, legyenek ezek a társadalmi élet bármely területén, és kötődjenek bármilyen szerepekhez, a nemek közötti egyenlőségre és a kihasználás- és
dominanciamentes viszonyok megvalósítására törekszik. A feminista szociális
munka gyakorlata számos esetben csoport- és közösségi munka formájában valósul meg, a beavatkozás fontos eleme ugyanis az öntudatra ébresztés és a társadalmi elfogadás elősegítése, ami a szociális tanulás módszertani eszköztárát alkalmazva alakul ki.
Zastrow (2008, 219–221) a feminista intervenció gyakorlatát a következő megállapítások mentén írja le:
1. A feminista gyakorlat célja, hogy a kliens képes legyen elemezni problémája
kapcsolódását a társadalmat körbeölelő rendszerszintű nehézségekhez, mint például az üvegplafon jelensége, a familizmus problémája vagy a férfiközpontú, férfiuralmú társadalmak (machóizmus) kihívásai.
2. A segítő kapcsolat célja a nemi szerepekből adódó hagyományos kötések felbontása.
3. Az intervenció alapelve az empowerment, vagyis a kliens erőforrásaira, nem
pedig a hiányosságaira, gyengeségeire való összpontosítás.
4. A beavatkozás másik fontos eleme (ahogy White is hangsúlyozta) a szociális
fejlesztés, a kliens asszertivitásának elősegítése új készségek és képességek tudatos
elsajátításával.
5. Ugyancsak elengedhetetlen a kliens identitásának fejlesztése.
6. További fontos cél a nők társadalmi kapcsolatainak támogatása, valamint a
nők által „uralt” társadalmi terek kialakítása, fejlesztése és fenntartásának elősegítése.
7. A munka és a magánélet (családi élet) összeegyeztetése a feminista gyakorlat
elengedhetetlen küldetése.
8. Zastrow ugyancsak fontosnak tartja a kifejezetten nők számára fenntartott
szolgáltatások (pl. anya–gyermek-szállók, áldozatsegítés) területén a női segítők
alkalmazását.
9. Végül pedig megemlítendő a kliens tudásának, önkifejező és érdekérvényesítő képességének javítása a szociális munka segítségével.
Példa a feminista szociális munka működésére
A feminista gyakorlat működését az alábbiakban Malcolm Payne (2014, 366–
367) példájával mutatjuk be, egy idősebb hölggyel végzett szociális intervencióval
kapcsolatban. A példa jól ábrázolja, hogyan választhatók le a női érdekek a férfiak

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 157

2018. 04. 09. 12:25:08

158 | V. A szociális munka és a szociálpedagógia posztmodern elméletei
által megjelenített érdekekről, és hogyan lehetséges gendertudatosan beavatkozni
egy meglehetősen bonyolult viszonyrendszerbe.
Alice szociális munkás, aki egy Joel nevű idős férfi mellett dolgozik. A férfinak
rendszeres szociális segítségnyújtásra van szüksége, mivel életkora miatt egyre
gyengül. Joelről otthon a felesége, Karina gondoskodik, akivel 40 éve házasok, de
mióta a férj gyengélkedni kezdett, kapcsolatuk megromlott. A feleség úgy érzi,
hogy minden erőfeszítését és idejét a férfi gondozására kell fordítania, ezért nem
képes magával is foglalkozni, legalábbis közel sem annyit, mint amikor még mindketten aktívak voltak. Mivel Alice megbízása a férfival való segítői kapcsolatra
korlátozódik, a feladatait is eszerint látja el. Az őt foglalkoztató gondozási központ
álláspontja szerint a segítőmunkát nem lehet arra alapozni, hogy a feleség majd
elvállalja a gondozási feladatok egy részét. Alice tapasztalata azonban az, hogy az
általa végzett segítőtevékenység jól illeszthető a feleség által ellátott feladatokhoz.
Például nem volt szükség szociális étkeztetésre, mert a feleség rendszeresen főzött,
és megoldotta a férfi napi étkezését. A segítőnek azonban az is feltűnt, hogy mindez sok energiát követel Karinától, még akkor is, ha a férje időnként besegít neki az
étel megvásárlásában és elkészítésében.
Alice érzékeli, hogy munkáltatójának a szemlélete, miszerint a férfiak és a nők
azonos segítségnyújtásban részesülnek, és a feltételezés, hogy a férfi és női kapcsolatok kiegyenlítettek és az egyenjogúságon alapulnak, nem egészen helytálló.
A valóságban sok nő kényszerül Karinához hasonlóan megerőltető otthoni ápolási-gondozási feladatok ellátására. Mivel Alice látja, hogy Karina egyre kimerültebb, férjével való kapcsolatában pedig egyre több a feszültség, úgy dönt, hogy
külön foglalkozik a nő szükségleteivel, ezért meghívja őt egy közeli kávézóba beszélgetni. Néhány nappal később találkoznak a kávézóban. Alice számára nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben nem járhat el a gondozási központ hivatalos
képviselőjeként, ugyanakkor nagyon is professzionális (de informális) segítői minőségében vesz részt a beszélgetésben. Egyértelművé válik számára az is, hogy az
általa tanult és rendszerint alkalmazott szabványos problémafeltáró interjús módszerek, valamint a megszokott támogatói–támogatott-szerepek ebben a helyzetben
nem alkalmazhatók. Karina hosszan beszél arról, hogy Joel megváltozott viselkedése hogyan befolyásolja a közös életüket s mindez milyen feszültségeket okoz
számára. Karina beszámol a problémához kapcsolódó érzéseiről és kötelességtudatból ellátott feladatairól is. Azt is elmondja, hogy nem érzi jól magát a jelenlegi
helyzetben, és nem szeretné, hogy a kapcsolatuk Joellel ebbe az irányba menjen
tovább, látja azonban, hogy a férfi állapota szükségessé teszi az állandó figyelmet.
Noha Alice-nek nincs erről korábbi tapasztalata, szükségesnek érzi elkülöníteni
Karina és Joel szükségleteit és külön foglalkozni a Karina által megjelenített problémákkal, hiszen ez mindkettejük életére kihat.
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Végül Karina és Alice úgy dönt, a segítő rábeszéli Joelt, hogy a nap egy részét
töltse egy idősek nappali ellátásával foglalkozó intézményben, ahol kreatív foglalkozásokon vehet részt. A rábeszélés a szociális munkásra hárul, mert nem szeretnék, ha a férfi úgy gondolná, hogy a felesége szeretne „megszabadulni tőle”. A megoldás lehetőséget biztosítana Karinának, hogy legalább egy időre mentesüljön az
ápolás gondjaitól és felelősségétől. Alice azt javasolja a nőnek, hogy havonta egyszer találkozzanak a pár otthonától távol, és beszélgessenek Karina érzéseiről, valamint a problémában bekövetkezett változásokról. Mindketten tudják, hogy egy
bizonyos idő múlva, az állapota rosszabbodásával Joelnek még közvetlenebb intézményi segítségnyújtásra lesz szüksége. Karina és Alice rendszeres találkozásai
lehetővé teszik, hogy a segítő bevonja a feleséget a férfival kapcsolatos döntésekbe,
illetve a későbbi ellátásoknak (pl. a bentlakásos elhelyezésnek) a megtervezésébe.
Alice és Karina teljes egyenlőséget biztosító segítői kapcsolatot volt képes kiépíteni, amely a feleség érzéseire és érdekeire reflektál, mégis közvetett módon a
férj érdekeit is szolgálja (kiszámíthatóság, érzelmi stabilitás, bizalom). Ezáltal Karina nagyobb szerepet kap a férfival és a kettőjük életével kapcsolatos döntésekben, részletes megfigyelőjévé és irányítójává válhat kettejük sorsának. A megoldás
lehetővé teszi Karina számára, hogy megértse önmaga helyzetét és fontosságát a
segítőfolyamatban, és válaszokat kapjon a gondozással kapcsolatos ambivalens
érzéseire. A segítő kapcsolat tehát egy olyan viszonylag lassú és tudatosan felépített empowerment formájában valósult meg, ahol a hagyományos intézményi
struktúra gender-blind szemlélete képtelen volt válaszokat adni a nő szükségleteire, a szakember tudása, kapcsolatai és kreativitása azonban lehetővé tették egy
intézményfüggetlen, de átgondolt és szakmailag kifogástalan segítői viszony kialakítását.

Összefoglalás
A feminista szociális munka a nők társadalmon belüli pozícióinak és részvételének
megerősítésére törekszik a szociális segítés eszközrendszerével. A koncepció szerint
a nők hagyományosan kiszolgáltatott helyzetben vannak a férfiak által dominált
társadalmakban, ami végső soron a társadalmi kirekesztődésükhöz és marginalizálódásukhoz vezethet. A hátrányok megnyilvánulásának elsődleges színterei a
család és a társadalmi intézmények, amelyeket a férfiak által uralt erőterek dominálnak. A családon belül elsősorban a tradicionális férfi kenyérkereső szemlélet
erősíti a nők kiszolgáltatottságát és alárendeltségét. Ez a szemlélet megjelenik a
társadalom intézményeinek működésében is, ahol a nők ugyancsak alárendelt
szerepek betöltésére kényszerülnek (pl. az üvegplafon-jelenség esetében) (Dominelli, 2002).
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A feminista szociális munka sokat merít a 20. század elején kibontakozó feminista mozgalmak ideológiai bázisából, különös tekintettel a szüfrazsett-mozgalomra. A feminista szemléletnek a professzionális szociális munkában való megjelenése a közösségi szociális munkához, ezen belül is Jane Addamshez és az általa
irányított Hull House közösségi központok megjelenéséhez köthető. A feminista
gyakorlat hasonlóságokat mutat a szociális munka egyéb makromodelljeivel, különösen az elnyomás- és a rasszizmusellenes modellekkel. A feminista megközelítés
ugyanakkor – noha egyéb relációkat is figyelembe vesz – elsősorban a társadalmi
problémák nemek közötti viszonyrendszerekbe való beágyazottságával foglalkozik,
amely egyaránt megmutatkozik a családokon belül, a munkahelyeken, a szociális
és oktatási intézményekben, valamint a közéletben és a kulturális életben.
A feminista szociális munka által vállalt célkitűzések számos irányba mutathatnak, ezek közül a legfontosabb talán a nők helyzetének a családon és a közösségen belül való megerősítése, a nők önbecsülésének javítása, új képességek és tudások elsajátítása a szociális tanulás folyamatában, valamint a munka és a családi
élet összeegyeztethetőségének elősegítése.
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V.3. KRITIKAI ÉS RADIKÁLIS SZOCIÁLIS MUNKA
Bevezetés
A kritikai és radikális szociális munka irányzatai az 1970-es évektől fejlődtek ki
az angolszász országokban, elsősorban Nagy Britanniában, Ausztráliában és Kanadában (Brown, 2008, 5). A kritikai és radikális megközelítés a szociális segítés
makromodelljei közé sorolható, tevékenységeik elsősorban a csoportmunka, legfőképpen a közösségi munka területeire korlátozódnak. A kritikai és radikális
szociális munka a társadalmi igazságtalanságok és az intézményes elnyomás ellen,
valamint a periferizált és szegregált társadalmi rétegek integrációja mellett foglal
állást. A koncepció célja a társadalmi egyenlőtlenségeket kiváltó rendszerszintű
problémák megszüntetése, oly módon, hogy elsődleges beavatkozási területének
nem is feltétlenül a hátrányos helyzetű rétegek megerősítését, hanem az igazságtalan társadalmi rendszerek átalakítását tekinti. Szemlélete a kritikai szemlélet és
a folyamatos értékelés, amely a domináns társadalmi struktúrák elnyomó és kiszorító jellegét illeti kritikával, továbbá preferálja ezeknek a rendszereknek a reformját, annak érdekében, hogy a legszegényebbek, legelesettebbek is hozzáférjenek a társadalmi javakhoz és szolgáltatásokhoz.
A kritikai és radikális szociális munka szembeszáll a 20. század végére és 21.
század elejére jellemző intézményközpontú szociálpolitikai gyakorlattal, megkérdőjelezi az esetmenedzsment dominanciáját a szociális munka gyakorlatában, és
ellenzi a sztenderdeken alapuló intervenciós modellek alkalmazását. Támogatja
viszonyt a domináns jóléti rendszerekhez kapcsolódó politikai érdekektől és intézményektől független szociális segítést, a szociális munka módszertanának sokszempontú megközelítéseit és a társadalmi igazságosság megvalósítására irányuló civil törekvéseket.

A kritikai és radikális szociális munka történeti fejlôdése
A radikális szociális munka kialakulása az 1970-es évekre tehető, a modell első
„aranykora” pedig az 1980-as évek közepéig tartott. Ebben az időszakban olyan
társadalmi áramlatok alakították a közéletet, mint a feketék jogaiért kiálló polgárjogi mozgalmak az Egyesült Államokban, a különböző nyugat-európai és
észak-amerikai nőjogi mozgalmak, valamint a melegek jogaiért fellépő Gay Liberation Front. A korszakra jellemző volt, hogy még azok a társadalmi csoportok is
felszólaltak emberi jogi kérdésekben, a politikai és katonai elnyomás ellen, amelyek
korábban politikailag passzívnak mutatkoztak. Ennek oka az Egyesült Államok-
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ban az volt, hogy a tömegmédiából a lakosság megismerkedhetett a vietnami
háború borzalmaival, Európában pedig „a prágai tavasz” – vagyis a szovjet csapatok bevonulása Csehszlovákiába – váltott ki heves indulatokat a közvéleményben (Ferguson, 2009, 87).
Ezek a társadalmi és politikai események a szociális munka gyakorlatára is nagy
hatással voltak. A korábbi esetmunkán alapuló intervenciós modelleket egyre több
kritika érte, az egyéni hangsúlyú esetmunka felől pedig inkább a csoportokkal és
közösségekkel végzett szociális segítésre terelődött a figyelem. A szociális munka
szociológiai perspektívája jelentős fejlődésen ment keresztül, és meghatározóvá
vált a korábbi pszichológiai és pszichiátriai szemléletű modellek mellett. Ez a szociológiai szemlélet már lehetővé tette, hogy ne csak az egyén irányából, individualista perspektívából szemléljék a segítők a szociális problémákat, hanem a gondok
társadalmi kontextusa is hasonló figyelemben részesüljön. Ez a fajta társadalmi
kontextus később kedvező táptalaja volt a szociális munkában megjelenő szocialista és neomarxista irányzatoknak is (Payne, 2009). Mindez hozzájárult a jóléti
állam és intézményei ellen irányuló keményvonalas baloldali kritikai észrevételek
megfogalmazásához. A jóléti állam baloldali-szocialista kritikái szerint ugyanis
a pénzbeli szociális transzferek és természetbeli szolgáltatások célja csupán az elit
hatalmának stabilizálása és az elnyomottak pozícióinak gyengítése, társadalmi
helyzetük konzerválása (Kozma, 2004).
Az 1980-as évek elején a fejlett világ országaiban bekövetkezett neoliberális és
neokonzervatív társadalmi-politikai fordulat fontos momentuma volt a Nagy-Britanniában megalakuló, Margaret Thatcher-féle konzervatív és az Egyesült Államokban kormányra kerülő Ronald Reagan nevéhez köthető republikánus rendszer. Különösen Európában ebben az időben szenvedték el nagy vereségeiket a
hagyományos szociáldemokrata irányultságú szakszervezetek, amely jelenség
a kék galléros munkásság jelentős érdeksérelmeivel és politikai nyomásgyakorló erejének csökkenésével járt. Ezekben az években alakultak ki a szociális intézmény rendszerek máig fennálló nyugati struktúrái, amelyek betagolódtak a
neoliberális világrend érték- és érdekrendszere mögé, érvényesítve a domináns
politikai aktorok által deklarált szociálpolitikai akaratot (Lakner, 2012). A menedzserszemléletű szociális munka elterjedését és a szociális intézmények politikai
végrehajtó jellegének erősödését Harris (2003) a „szociálismunka-üzlet” kialakulásaként határozza meg könyve címében.
Ferguson (2009, 94) szerint az 1980-as éveket követő megtorpanással és neoliberális fordulattal még nem zárható le a kritikai és radikális szociális munka története, a 21. század elején ugyanis ismét erőre kaptak a szociális munka radikális
mozgalmai. Ennek egyik oka, hogy a szakemberek egy csoportja le tudott válni a
nemzetállami keretek között működő, lokális szociálpolitikákhoz kapcsolódó és
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politikai szereplők által befolyásolt hagyományos szociális intézményekről, és képes volt globális vagy legalábbis független finanszírozással működő szervezetekhez csatlakozni, amivel politikai dependenciájukat minimalizálni tudták. Ennek
következtében úgy voltak képesek kiállni a legelesettebb társadalmi csoportok
szociális jogaiért, hogy saját egzisztenciájukat vagy szakmai jövőképüket nem kellett feladniuk cserébe. Mindez azonban csupán a történtek technikai hátterére, a
függetlenedés megélésének lehetőségére ad magyarázatot. A kritikai és radikális
szociálismunka-mozgalmak megerősödésének valódi okai az „elszabaduló társadalmi egyenlőtlenségek” (Ferge, 2000) és az olyan új társadalmi kockázatok megjelenése volt, mint a digitális írástudatlanság, a tömeges gyermekszegénység, az
egyszülős háztartások tarthatatlan helyzete vagy a tömeges migráció okozta szociális problémák (Yunus, 2017), amelyekre a hagyományos jóléti államok intézményrendszerei máig képtelenek megfelelő válaszokat adni.

Elméleti háttér
Ahogy az a történeti előzmények részletezésénél is szerepelt, a szociális munka
kritikai és radikális irányzata egyfajta válaszreakció volt a neoliberális szociális
politikák intézményes modelljéhez köthető, menedzserszemléletű gyakorlattal
szemben. A szociális segítés radikális modellje elválaszthatatlan a kor társadalmi
igazságtalanságaival szemben fellépő antikapitalista és antiglobalista mozgalmaktól, ezért érdemes röviden említést tenni e társadalmi mozgalmak működéséről is.
Az antiglobalista mozgalmak a globalizációt károsnak, a hagyományos közösségeket bomlasztó tényezőnek vélik. Az antikapitalisták ezzel szemben nem a globalizációt támadják (sőt elismerik annak sikereit), hanem a neoliberális piacgazdaságban megjelenő végtelen tőkefelhalmozást és az ezzel járó elosztási
igazságtalanságot. Az antikapitalisták így elsősorban a globális pénzügyi folyamatokat tekintik céltáblájuknak, hiszen a globális kapitalizmus kötőanyagát a
bankhitelekhez, a biztosításokhoz és más szolgáltatásokhoz köthető nemzetközi
pénzügyek jelentik. A globális tőke legfőbb célja a tőke teljes liberalizációjának
elősegítése a gazdasági élet minden területén, egyszóval a globálisan alacsony adók
bevezetése, a jóléti újraelosztás minimalizálása, a vámmentesség bevezetése és az
infláció alacsonyan tartása. A pénzpiacokkal szembeni ellenállásnak jelentős történelmi hagyományai vannak, hiszen a nyerészkedést mindig is társadalmi megvetés övezte például Arisztotelésznél vagy Adam Smithnél (Desai–Said, 2004,
85–87). Noha a szociális munkának sem az antikapitalista, sem az antiglobalista
mozgalmakhoz való szerves kapcsolódása nem igazolható, e csoportoknak a globális tőkefelalmozáshoz és az elitek gazdasági-politikai koncentrációjához viszo-
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nyuló kritikai hozzáállása, valamint szociális érzékenysége jelentősen befolyásolta a kritikai és radikális modellek fejlődését.
A radikális szociális munka fontos elméleti háttere Marx osztályelmélete és az
osztályok közötti feszülségek rendszerének és okainak, valamint az egyenlőtlenség struktúráinak szocialista személetű meghatározása. A marxi rétegződéselmélet (Marx, 1978) értelmében a társadalom az elnyomók és elnyomottak rendszerére osztható. A kapitalista társadalomban az elnyomók a termelőeszközöket
birtokló nagytőkések, míg az elnyomottak a termelőerejüket a tőkések rendelkezésére bocsátó munkások. A tőkések hatalmi pozíciójuknál fogva függőségi viszonyban tartják és kihasználják a munkásokat. A tőkések érdeke a kapitalista
társadalom számukra kedvező struktúrájának megőrzése, hiszen ezáltal stabilizálják a hatalmukat. A munkások természetesen ellenérdekeltek ezeknek a viszonyoknak a fenntartásában, pozícióik azonban túl gyengék ahhoz, hogy helyzetükön érdemben változtatni tudjanak.
A sérülékeny pozíciójú kék galléros munkásságnak mégis vannak eszközei (pl.
a szabotázs és a lopás), amelyekkel korlátozhatja az elnyomó elitek abszolút hatalmát (Scott, 1987). A radikális szociálismunka-irányzatok szerint a Marx által ábrázolt elnyomók és elnyomottak közötti viszonyrendszerek a mai napig fennállnak, csupán a jelenséget körülvevő társadalmi és gazdasági környezet változott
meg. Fergusson (2009, 90) és Payne (2014, 323) is felveti a kérdést, vajon a szociális munka gyakorlata hogyan pozicionálja magát egy ilyen társadalmi viszonyrendszerben. A problémafelvetés aktualitását adja, hogy a szociális szakemberek
döntő többsége az elitek által uralt struktúrákban végzi mindennapi munkáját,
vagyis olyan intézményekhez köthetően, amelyek fenntartása, finanszírozása és
szakmai felügyelete az uralkodó politikai és gazdasági csoportok kezében van.
A szociális munka klientúráját ezzel szemben többségében épp azok az egyének,
csoportok és közösségek jelentik, amelyek az elitek által dominált társadalmi folyamatok vesztesei. A kérdés tehát, hogy miként egyeztethető össze a szociális segítés hagyományos humánus, altruista segítő szemlélete azon intézményes érdekekkel, amelyek célja alapvetően a status quo fenntartása.
Ezt a fajta feszültséget Wronka és Staub-Bernasconi (2012, 81) a „szociális munka hármas mandátumának” (triple mandate of social work) nevezi. A felfogás
értelmében a szociális munka gyakorlatát három külső erőtér befolyásolja: (1) a
szociális segítést körülvevő társadalmi környezet és az ahhoz kapcsolódó intézményrendszer, (2) a szociális munkához tartozó értékek rendszere, valamint (3) a
szociális segítségnyújtásban részesülő kliensek által megjelenített szükségletek
jellege. Ebben a hármas viszonyrendszerben a neoliberális, intézménycentrikus
szociális segítés gyakorlatában egyértelműen a szociális munkásokat és szociálpedagógusokat foglalkoztató intézmények elvárásai dominálnak, amelyek gyakran ellentmondanak mind a kliensek érdekeinek, mind a szociális munka etikai
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irányelveinek. A neoliberális szociális munkát jellemző társadalmi kontroll és hatósági szemlélet csak nehezen egyeztethető össze a felhasználók valós igényeivel
és a szociális szakma által közvetített értékekkel. A radikális és a kritikai szociális
munka kliensközpontú szemlélete szerint a szociális segítés csak akkor válhat független professzióvá, ha legalább részben függetlenedik az elitcsoportok által uralt
intézmények jelentette elvárásoktól. Wronka és Staub-Bernasconi szerint ezzel a
szemlélettel nyílik meg igazán a terület a kritikai és a radikális szociális munka
képviselői számára, hiszen az intézményi dependencia kényszerítő hatása megszűnik, s ez a segítés értékalapú szakmai fejlődéséhez vezet.

13. ábra. A szociális munka hármas mandátuma

Társadalmi
környezet és
intézmények

A szociális
munka értékrendszere

A kliensek által
megjelenített
szükségletek

(Forrás: Wronka–Staub-Bernasconi, 2012)

A radikális és a kritikai szociális munka megkérdőjelezi a fennálló társadalmi
rendet, és strukturális társadalmi változásokat szeretne elérni annak érdekében,
hogy a sérülékeny szociális helyzetű csoportok pozíciója javuljon. Ez a típusú makroszemlélet közel áll a feminista, az elnyomásellenes és a rasszizmusellenes szociális munka látásmódjához, s magában hordozza a korábban (a tradicionális modellek szerint) szigorúan politikasemleges megközelítés megváltoztatását, vagyis
a szociális munka átpolitizálódását. A korábban említett marxi elmélet mellett a
radikálisok egy másik fontos teoretikus bázisa az úgynevezett frankfurti iskola,
amely a hatalom fogalmának elméleti megközelítésével, valamint az elnyomók és
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elnyomottak viszonyával foglalkozó szociológusok egy csoportját foglalta magában. Közülük is talán a legismertebb Jürgen Habermas (Payne, 2014, 322; Lambers, 2015, 284). Míg a marxi osztályelmélet és a hozzákapcsolódó forradalmi
szemlélet elsősorban a radikális szociális munka elméleti hátteréül szolgál, a frankfurti iskola főként a kritikai szociális munka tudástárát gazdagítja. A frankfurti
iskola szerint a társadalomban elit pozícióban lévő rétegek hatalmukat csak oly
módon konzerválhatják, ha az általuk képviselt ideológiákat, gondolatokat, értékeket és ötleteket képesek a társadalom többi rétegei számára is elfogadhatóvá
tenni. Az emberek ugyanis csak akkor állnak egy-egy felülről irányított politikai
elképzelés, gazdasági vagy társadalmi reform mögé, ha annak tartalmát magukénak érzik. Az elitnek ugyanakkor megvannak azok a közvélemény formálására
alkalmas csatornái – mindenekelőtt a média –, amelyek által képes befolyásolni
a társadalom széles rétegeit saját elképzeléseinek helyességéről és jogosságáról. Ez
a fajta társadalmi legitimáció pedig végső soron az elitek hatalmának konzerválásához járul hozzá.
A szociális munka radikális és kritikai irányzatának teoretikus megközelítése
sokat merít a kortárs társadalomtudományok posztmodern személetéből. A hagyományos társadalomelméletek által alkalmazott nagy narratívák (grand narratives) tudatos elkerülése (Ferge, 2000, 90) lehetővé teszi a posztmodern szemlélet
számára egy olyan társadalmi látásmód alkalmazását, amely a szociális problémáknak a struktúrákban gyökerező okaira hívja fel a figyelmet. A marxizmussal
szemben a posztmodern személetmód nem tekinti magától értetődőnek, a társadalom immanens tulajdonságának a szegénységet, a szociális problémákat pedig
nem feltétlenül az osztályok közötti feszültségekből, sokkal inkább a struktúrák
diszfunkcióiból eredezteti. Éppen a makrorendszerekből eredően a szociális munka ezen strukturális megközelítése ugyanakkor kevéssé veszi figyelembe az intraés interperszonális viszonyokat, ezért a gyakorlat érzéketlennek tűnhet az egyéni
problémák megoldása szempontjából, hiszen a cél a kollektív szociális igazságosság megvalósítása (Scourfield, 2002). E megközelítés értelmében a kritikai gyakorlat célja tehát nem a kliensek személyes problémáinak megoldása, még csak
nem is az érdekeik közvetlen képviselete, hanem annak biztosítása, hogy hallathassák hangjukat az elnyomó rendszerek igazságtalanságaival szemben. A kritikai modell eszköze pedig nem a világ leírása, hanem annak minél részletesebb
megismerése (Lambers, 2015, 282). Ennek megfelelően távol tartja magát a tisztán
elmélet vezette empíria hipotézisekre alapozott alkalmazásától, s hangsúlyosan
megjelenik benne a problémát övező politikai és gazdasági kontextusok társadalmi hatásainak figyelembevétele.
Mullay (2007) új strukturális szociálismunka-elméletében a domináns társadalmi és politikai rendszerek szociálpolitikai kontextusának irányából közelítette meg a jóléti államokban megfigyelhető elnyomó viszonyokat. Mullay elmélete
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szerint a jóléti állam és a modern nyugati szociális munka válságának legfőbb oka
az, hogy a rendszert működtető kapitalizmus is válságban van. A szociális munka
kudarca, hogy a liberális és neokonzervatív jóléti rendszerek által működtetett intézmények többre értékelik a szociális problémák hatékony menedzselését, mint
a szociális segítés eredeti humanisztikus és értékalapú szakmai professzionalizmusát. A jóléti államok válságának és a szabadversenyes kapitalizmus embertelen
vonásainak megszelídítése érdekében hozták létre az úgynevezett harmadikutas
jóléti modelleket, amelyeknek elméleti előfutára Anthony Giddens volt, a gyakorlatban pedig a Tony Blair által vezetett brit Munkáspárt valósította meg ezt a
jóléti politikát. A harmadik út elismerte a kapitalizmus szükségszerűségét és fontosságát a modern demokratikus társadalmakban, ugyanakkor felismerte a kapitalista gazdasági működésből eredő olyan társadalmi problémákat, mint például
a képzetlenek jelentős munkanélkülisége, a nők kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzete vagy a rendkívül alacsony bérképzés az alsóbb foglalkoztatási szegmensekben.
A koncepció szerint a társadalmi problémák megoldásához egyszerre van szükség
az államra, a civil szervezetekre és a piaci intézményekre, amelyek funkcióiknak
és adottságaiknak megfelelően képesek a különböző típusú szükségleteket kielégíteni (Giddens, 1999). A harmadikutas brit szociálpolitikai stratégia idején számos új radikális és kritikus szociális munka szervezet bontogatta szárnyait az országban.
Ezek a mozgalmak többnyire a civil társadalomhoz kapcsolódtak, és eszközrendszerükben inkább voltak kritikusak, mint radikálisak (legalábbis a 70-es évek
radikális szociális mozgalmaihoz képest). A kritikai mozgalmak attitűdjeiket tekintve egyáltalán nem konfliktuskeresők, ugyanakkor a domináns társadalmi
rend és a hátrányos szociális helyzetű csoportok közötti érdekkülönbségek elkerülhetetlenné teszik az ellenérdekelt felek közti konfliktuszónák megjelenését.
Noha a kritikai irányzat célja az igazságtalan társadalmi rendszerek működésének
megváltoztatása, nem feltétlenül törekszik a kapitalizmus eltörlésére, sem a fennálló demokratikus intézményrendszerek lebontására. A demokratikus társadalmi
processzusok és intézmények ugyanis a legfőbb lehetőségei és szócsövei az elnyomottak érdekképviseletének, ezért fennállásuk mindenképpen kívánatos. Amin
azonban feltétlenül javítani szükséges, az a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi
participációja, vagyis a demokratikus rendszerekhez való hozzáférésük feltételeinek megteremtése (Mullay, 2007).

Radikális és kritikai szociális munka a gyakorlatban
Dominelli (2010, 12) szerint „a globalizációnak mérhetetlen hatása van a szociális
munka gyakorlatára […], átalakítva a szociális munkások tevékenységeinek mene-
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tét”. A kritikai és radikális gyakorlatok újdonsága a szociális munka gyakorlatában
az a makroperspektíva, amellyel a korábban lokálisan kezelt szociális problémák,
mint a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a depriváció helyi leképződései
egymással összekapcsolhatóvá váltak, és tüneti kezelésük helyett a rendszerszintű
változások elérésére került a hangsúly a szociális munka diskurzusában. Egy másik fontos tapasztalat a radikális és kritikus szociális munkások számára, hogy a
posztmodern jóléti államok egyre nagyobb hajlandósággal válnak meg korábbi
szociális feladataiktól. Azok a szolgáltatások, amelyek haszonnal működtethetők
(pl. bölcsődék, óvodák és idősotthonok), viszonylag könnyen beágyazódnak a
magánszféra intézményrendszerébe. Természetesen nem minden szolgáltatás
működtethető haszonnal a magánszektorban sem (pl. a menekültek, hajléktalanok
és pszichiátriai betegek ellátása), így ezek többnyire az egyházak és más civil szervezetek kezelésébe kerülnek. Ezzel a gyakorlattal intézmények tömegei függetlenednek szervezetileg – és sokszor finanszírozásukat tekintve is – az államhatalomtól, amely ugye az uralkodó politikai elitek elsődleges igényérvényesítési
területe.
Fook és Gardner (2007) a kritikai modell lényegét a szociális munka elméletébe történő visszacsatolásban, majd annak szintetizálásában látta. Fookék tézise is
a kritikai munka gyakorlati aspektusának hangsúlyozásából indul ki, annak elméleti manifesztumával szemben. A szociális munka egyfajta interakcionista nézőponttal szemléli és elemzi saját gyakorlati tevékenységkörét, ami egy holisztikus
személetmódot feltételez, magában foglalva a szociális segítés társadalmi környezetét, az intézményi szokásokat, normákat és értékeket, valamint a szociális munka módszertanából származó tényezőket (Hervainé, 2006, 46). A szociális segítés
legfőbb célja ebben az esetben a gyakorlat fejlesztése (improving practice), a beavatkozás hatékonyságának növelése, a segítő és a segített közötti optimális kapcsolat kialakítása. A gyakorlat minél tudatosabb és módszeresebb fejlesztését követően kerülhet sor a praktikus ismeretek elméleti visszacsatolására (practice
based theory). Az elméleti modellek felállításához nyújtanak segítséget a terepen
gyűjtött tapasztalatok, valamint a belőlük összeállított esettanulmányok és „jó
gyakorlatok”, melyek a szociális segítés teoretikus ismereteit gazdagítják. A terepről származó tudások összegzése, továbbá az elméleti modellek felállítása (connecting theory and practice) során olyan információkra derülhet fény, amelyek a szociális intervenció csupán gyakorlati irányultságú vizsgálatával valószínűleg rejtve
maradtak volna a szemlélő számára. Ezért elengedhetetlen a gyakorlati ismeretek
szintetizálása az elméleti tartalmak – vagyis a már rendelkezésre álló, bizonyítékalapú gyakorlatok rendszerezett tapasztalatain nyugvó tudástár – által. Ezt követően alkalmazható a Fook és Gardner által a kritikai szociális munka alapjának
tartott kritikai reflexió (critical reflection), melynek során az elméleti tartalmak
alapján fejlesztik a gyakorlati modelleket, és szükség szerint változtatnak rajtuk.
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Forde (2013, 53) az önreflexió fontosságára hívja fel a gyakorlati szociális munkások figyelmét, hangsúlyozva, hogy a segítő nemcsak résztvevője a segítő kapcsolatnak, hanem egyidejűleg a folyamat megfigyelője és elemzője is. Eva Forde a
How not to practice social work című könyvében egy gyakorlati példát hoz fel saját
New York-i szociálismunkás-hallgató korából. Az egyik professzor előírta a hallgatók számára, hogy ne csak a tananyaggal foglalkozzanak, hanem minden nap
olvassák a New York Times c. napilapot is. Ennek fontosságát és a szociális munka
tananyagához való kapcsolódását sok hallgató nem értette, s vonakodva kezdtek
hozzá a „feladathoz”, vagyis a napi rendszeres újságolvasáshoz. A tevékenység célja természetesen a hallgatók kritikai érzékének fejlesztése volt, azáltal, hogy széles
körű, objektív képet kapjanak a világról, amelyben élnek, s ahol emberi sorsokkal
foglalkoznak.
Fook (2007, 448, 451) kritikai esetelemzés (critical instance analysis) modelljében a segítő „előássa” az esethez kapcsolódó feltételezéseit (unearth assumptions),
amelyek tartalmaznak minden olyan tudást, tapasztalatot, készséget és képességet, ami az adott eset megértéséhez és feldolgozásához szükséges. Kérdés persze,
hogy a kortárs szociális munkát uraló technokrata intézményrendszer ezt menynyire tolerálja. Éppen ezért a reflexív kritikai technika alkalmazásához elengedhetetlen egy olyan intézményi környezet, ahol a felek közötti bizalom, megbecsülés, a másik elfogadása, az előítélet-mentesség és a saját felelősség tisztánlátása az
irányadó. Fook szerint a kritikai reflexió mindig valamilyen önreflexióval kezdődik, esetleg egy „kritikus barát” – rendszerint egy azonos beosztású lévő munkatárs – segíthet az eset reflektív kritikai észlelésében.
Fook (2007, 447–448) egy kísérletet során a szakemberekből álló munkacsoportban a kritikai esetelemzés módszerét alkalmazta. A csoportban mindenki egy
általa megélt szakmai eset egy bizonyos aspektusát jelenítette meg, pontosabban
egy olyan konkrét eseményt, amely a számára nehézséget okozott, vagy valami
más okból fontosnak tartotta azt. A többiek kritikai reflexív kérdésekkel igyekeztek feltárni az eset egyes kontextusait, felhasználva saját élményeiket, tapasztalataikat, tudásukat és készségeiket. A reflexív kritikai technikával működő csoport
több ülést is tartott, először csak félnaposat, majd egy egész naposat, és a csoporton belüli viszonyokat a fent említett viselkedési kritériumok szabályozták (bizalom, elfogadás, tisztelet). A csoportülések folyamatában és a lezárást követően
Fook monitorozta a csoport dinamikáját és annak fejlődését. Végül arra a megállapításra jutott, hogy a reflexív kritikai technika növelte a kollegiális szellemet a
vezetők és beosztottjaik között, valamint serkentette a motivációt más, alternatív
megoldási lehetőségek feltárása iránt. A szakemberek munka iránti elköteleződését ugyancsak javította a módszer alkalmazása, hiszen a segítők ki tudtak lépni a
szervezeti kultúra által direkt vagy indirekt módon rájuk erőltetett formális intézményi keretek közül. A segítők abban is motiválttá váltak, hogy új, addig isme-

A SZOCIÁLIS MUNKA MODERN ELMÉLETEI.indd 169

2018. 04. 09. 12:25:09

170 | V. A szociális munka és a szociálpedagógia posztmodern elméletei
retlen vagy kevésbé alkalmazott szakmai módszereket is megjelenítsenek a probléma megoldásában, ami hozzájárult a korábban sikertelenül kezelt nehézségek
sikeres feldolgozásához.

Példa a radikális és kritikai szociális munka mûködésére
Az alábbi, Malcolm Payne-től (2014, 334) származó példa a szociális munka kritikai és radikális szemléletének működésébe nyújt betekintést.
Kevin, miután szociálismunkás-diplomáját megszerezte, egy olyan intézményben kezdett dolgozni, ahol érzelmi és viselkedési problémákkal küzdő gyerekekkel
és szüleikkel foglalkozott. Munkája során a fiatal segítő főleg kognitív behaviorista és feladatközpontú módszereket alkalmazott. Később Kevin egy családsegítőnél
helyezkedett el, ahol gyermekjóléti feladatokat látott el a város egyik szegény részén. Olyan deprivált családokkal foglalkozott, amelyek szegénységét a városban
működő nagyvállalatok bezárása s az ebből adódó tömeges munkanélküliség
okozta. Számos szülő elveszítette a munkáját, ami családi problémákhoz vezetett:
a szülők pszichés zavarokkal küzdöttek, amelyeket a szegénység és a munkanélküliség váltott ki, valamint az, hogy képtelenek voltak a gyermekeiknek megadni,
amit szerettek volna. Kevin megfigyelte, hogy a jelenség a gyermekekkel való bánásmódra is rányomta a bélyegét.
A családsegítő, ahol Kevin dolgozott úgy döntött, hogy csoportmunkában fog
dolgozni az érintett szülőkkel. A segítő narratív technikák alkalmazása mellett
döntött annak érdekében, hogy a szülők beszámolhassanak tapasztalataikról, így
leírhatták az érzéseiket, videoriportokat készítettek, sőt még egy honlapot is szerkesztettek, ahol elmondhatták egymásnak az élményeiket. Ahogy a kliensek megosztották közös tapasztalataikat, realizálták problémáik közös forrását, és egyre
inkább a bankárok, cégvezetők és tulajdonosok lettek a közös haragjuk alanyai,
akik közül sokan a munkahelyek csődje után is remekül megéltek. A szülők közül
sokat osztottak meg olyan tartalmakat, amelyek a globalizáció hátrányairól és a
helyi gazdaságokat ellehetetlenítő, a nemzetközi nagyvállalatoknak kedvező hatásokról, valamint a vállalati környezet megváltozásának szociális következményeiről szóltak. Néhányan azok közül a családok közül, amelyekkel Kevin is foglalkozott, követve a nemzetközi antikapitalista megszállást hirdető (occupy)
mozgalmakat, részt vettek az egyik helyi vállalat irodáinak elfoglalásában.
Kevin az események után is folytatta gyermekjóléti tevékenységét, a történtek
azonban arra sarkallták, hogy narratív technikák segítségével tárja fel a családok
gondjaihoz kapcsolódó tapasztalatait. A csoportokban alkalmazott narratív módszer arra is lehetőséget biztosított számára, hogy megkülönböztesse egymástól
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azokat a családokat, ahol a problémák oka a munkanélküliségből eredő szegénység volt, illetve azokat, ahol a kaotikus családi viszonyokat viselkedési problémák
okozták. Ennek köszönhetően a segítő eltérő módszerekkel tudott dolgozni a különböző csoportokkal, beleértve ebbe a csoportmunka által megosztott tapasztalatokat is, amelyekkel egymást kölcsönösen támogatták.
Az eset megmutatja, hogy a családi életviszonyokra adott reakcióként miként
volt képes Kevin változtatni a megszokott intervenciós módszerein a figyelem, a
bevonódás és az elfogadás technikáinak alkalmazásával. Ez a szemléletváltás tehát a segítő gyakorlati metódusaira és attitűdjeire is hatással volt. Kevin elkötelezettsége a gyermekekkel és a családjukkal végzett munkája iránt nem változott,
de az alkalmazott módszerek, szakmai attitűdök és a „gyakorlat teljes filozófiája”
(Payne, 2014, 334) mentén újradefiniálta a gyakorlathoz való viszonyulását.

Összefoglalás
A kritikai és a radikális szociális munka a szociális segítés társadalmi változást
erősítő modelljeihez sorolható. A kritikai szemlélet célja a szociális munka mindennapi színtereit uraló intézményrendszerek és szakmai keretek hagyományos
korlátainak feloldása, a konvencionális problémamegoldó modellekkel szembeni
alternatívák kidolgozása. Más makromodellekhez hasonlóan a kritikai és a radikális szociális munka is a társadalmi, politikai és gazdasági rendszerekben fellelhető elnyomó mechanizmusok ellen jött létre, ezért eszközrendszerében hasonlóságot mutat a rasszizmus- és elnyomásellenes, valamint a feminista szociális
munka gyakorlatával. Ugyancsak a modell társadalmi nézőpontjából adódik, hogy
kevésbé érzékeny az egyéni szintű változásokra, ehelyett deklarált feladata a rendszerszintű változás, a közösségi érdekek kollektív megjelenítése és megvalósítása.
A szociális segítés kritikai és radikális modelljének fontos elméleti bázisa a Karl
Marx által megjelenített osztályelmélet s az egyes társadalmi osztályok között húzódó érdekkülönbségek és feszültségterek megfigyelése, valamint az elnyomottak
érdekeinek képviselete az elit csoportokkal szemben. A modell egy másik releváns
elméleti megközelítése az úgynevezett frankfurti iskolától származik, amely – többek között – a társadalmi tereket uraló hatalmi elitek pozícióik birtoklására irányuló törekvéseivel, valamint az alárendelt csoportok ezen pozíciókból való kizárásának elemzésével foglalkozik.
A kritikai és radikális szociális munka gyakorlatának legfontosabb technikái a
kritikai reflexió és a kritikai esetelemzés (Fook–Gardner, 2007; Fook, 2007; Forde
2013). A kritikai reflexió irányulhat a szakmai folyamatok saját (önreflexió) vagy
mások általi megfigyelésére, míg a kritikai esetelemzés a konkrét esetekhez fűző-
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dő cselekvések kritikai észlelésére és elemzésére összpontosít. A kritikai szemlélet
sokszor lázad a modern szociális gondoskodást uraló neoliberális szemlélet és az
esetmenedzsment-jellegű módszerek ellen, ugyanakkor fontosnak tartja a fennálló intézményrendszeren belüli elfogadó közeget, a toleranciát, az előítélet-mentességet és a megfelelő önkontroll gyakorlását.
Összességében elmondható, hogy a kritikai és radikális szociális munka már
nem csak az egyéni és közösségi szociális problémákra keres direkt válaszokat,
inkább a problémák kialakulásáért felelős társadalmi viszonyrendszereket állítja
vizsgálódása középpontjába.
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ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁSOK: Alacsonyküszöbű szolgáltatásnak
nevezzük azokat a közvetlen szociális és gyemrekvédelmi ellátásokat, amelyek
valamilyen krízishelyzet elhárítására, lakhatási, egészségügyi, gondozási vagy
fizikális védelemre irányuló szükséglet kielégítésére irányulnak. Az alacsonyküszöbű ellátások mindenki számára ingyenesen elérhetőek.
BIZONYÍTÉKALAPÚ GYAKORLAT: A bizonyítékalapú gyakorlat (evidencebased practice) lényege, hogy a terepmunka során kialakuló úgynevezett jó
gyakorlatok, illetve a szociális segítés módszertani fejlődése és szakpolitikai
háttere révén megvalósuló tudások és tapasztalatok egymással találkozva hatékony intervenciós modellekké álljanak össze. A bizonyítékalapú gyakorlatok
hátterében olyan tudatos adatgyűjtési folyamat áll, amely képes összegyűjteni,
szintetizálni és modellekké alakítani a lokálisan fellelhető, sokszínű tereptapasztalatokat.
BLM-MOZGALOM: A BLM- (Black Lives Matter) mozgalom az Egyesült Államokból kiinduló informális és radikális szociális mozgalom, amelynek célja a
figyelem felhívása a fekete lakosságot a mai napig érintő, az igazságszolgáltatás,
az oktatás, a kultúra és az egészségügy területén tapasztalható hátrányos megkülönböztetésre.
CHICAGÓI ISKOLA: A chicagói iskola a szociális munka elméleti megalapozásának 19. és 20. század átmenetére és a 20. század első felére jellemző tudományos műhelye, amely olyan nagyhatású teoretikusok nevéhez köthető, mint
William James, John Dewey és Charles Wilson Pierce. A chicagói iskola az
amerikai filozófiában domináns szimbolikus interakcionalizmus irányzatból
alakította ki a szociális munka területén a szociális pragmatizmus gyakorlatát.
Az így létrehozott szociáli-ökológiai irányzat az emberek közötti csere- és alkalmazkodási folyamatokat az egyén és környezete változatos viszonyrendszerében határozza meg (Lambers, 2015, 286).
CSALÁD: Andorka szerint családnak nevezzük azt az egymással együtt élő kis
csoportot, amelynek tagjait vérségi kapcsolat (házassági vagy leszármazási viszony) köti össze (Andorka, 2006, 274). A családhoz kapcsolódó modern megközelítések (l. Giddens, 2008; Somlai, 2013) már nem korlátozódnak kizárólag
a vérségi kapcsolatra, hanem családnak tekintenek olyan modern – a szociális
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munka szempontjából fontos – „atipikus” együttélési formákat is, mint a mozaikcsaládok, a homoszexuális párok alkotta családok vagy az egyszülős családok.
CSALÁDSEGÍTÉS: A családsegítés a szociális segítés egy speciális, erre szakosodott intézményrendszerhez kötődő formája, amely az egyének és családok szintjén megjelenő érzelmi, anyagi, lakhatási és egyéb élethelyzetbeli gondok, valamint életvezetési problémák megoldására törekszik.
CSALÁDTALANÍTÁS (DEFAMILIARIZÁCIÓ): A családtalanítás (defamiliarizáció) fogalma arra a folyamatra utal, mikor az állam az intézményein keresztül átvállalja azoknak a gondozási, ápolási, érzelmi biztonsági és szocializációs funkcióknak és feladatoknak egy jelentős részét, amelyeket korábban
kizárólag a család látott el. A defamiliarizációnak különösen a kora gyermekkori ellátások esetén van nagy jelentősége, mikor az állam széles körűen igénybe vehető és ingyenes vagy támogatott szolgáltatásokkal (bölcsődék, óvodák,
családi napközik) átvállalja a gyermekek gondozásához kapcsolódó terhek egy
részét, így az édesanyák újra megjelenhetnek a munkaerőpiacon (Szikra–Szelewa, 2010, 91).
CSOPORT: Egy csoport kettő vagy több egyénből áll, akik közvetlen interakcióban állnak egymással, közös céljaik elérése során egymástól függenek, továbbá
tudatában vannak saját csoporttagságuknak és annak, hogy mások is az adott
csoport tagjai (Johnson–Johnson, 2003, 24).
DEKOMMODIFIKÁCIÓS HATÁS: A dekommodifikációs hatás megmutatja,
hogy az egyén mennyire képes a megélhetését kizárólag szociális transzferjövedelmekből biztosítani, anélkül, hogy a munkaerejét áruba bocsátaná (kommodifikálná). Minél jelentősebb a dekommodifikáció mértéke, az egyén annál
függetlenebb a munkaerőpiaci folyamatoktól. A dekommodifikációs hatást
három tényező befolyásolja: a juttatások igénybevételének szabályai, a szociális
ellátások színvonala és a szociális jogok kiterjedtsége (Tomka, 2015, 137).
DELEGÁLT KLIENSEK: Delegált kliensek a szociális szolgáltatásoknak azon
ügyfelei, akik nem szabad akaratukból, hanem valamilyen hatóság (pl. bíróság,
gyámhivatal) által közvetített módon vesznek részt a segítő kapcsolatban.
DIVERZÁNS CSOPORTOK: A diverzáns csoportok (diverse groups) olyan csoportok, amelyek pszichoszociális jellemzőik alapján eltérnek a társadalom domináns csoportjaitól. A társadalomban lévő legtöbb diverzáns csoportot szociális kockázatok veszélyeztetik (Zastrow, 2009, 199).
EGYENSÚLYI ÁLLAPOT: Az egyensúlyi állapot az egyén működésének „normális”, fenyegetésektől és kényszerhelyzetektől mentes állapota, mikor a hétköznapokban felmerülő problémákat és nehézségeket az általa birtokolt tudással, készségekkel és képességekkel tudja kezelni (Caplan, 1964). A krízishelyzet
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következtében ez az egyensúlyi állapot felborulhat. A szociális intervenció célja az egyensúlyi állapot helyreállítása (Thomson, 2011).
EGYÉN A KÖRNYEZETBEN: A szociális munka „egyén a környezetben” (person is environment, PIS) megközelítésének lényege, hogy a szociális problémák
mindig az adott társadalmi kontextus figyelembevételével értelmezhetők.
A problémák és nehézségek tehát sohasem önmagukban léteznek, hanem annak a társadalmi, politikai és gazdasági környezetnek a viszonyrendszerében
keletkeznek, amelyben az egyén él (Karls–Wanderei, 1994).
EGYÉNI RENDSZERELMÉLET: Az egyéni rendszerelmélet (personal construct
theory) szerint minden ember része bizonyos társadalmi rendszereknek, amelyek meghatározzák és sűrűn beszövik az őt körülvevő világot. Ezek a rendszerek tehát gazdagon behálózzák az életünket (család, munkahely, iskola, szabadidő stb.), hatással vannak a szocializációnkra, a viselkedésünkre és a
kommunikációs mintáinkra is (Kelly, 1955).
EMPOWERMENT: Sadan Elishewa (2011), valamint Lee (2001) megközelítése
szerint az empowerment (magyar fordításban: megerősítés, képessé tevés, hatalommal való felruházás) lényege a hatalmuktól megfosztott egyének, csoportok és közösségek hatalommal való ellátása a szociális munka eszközeivel.
A módszer célja a probléma megoldásához hiányzó tudás, készségek és képességek elsajátításának elősegítése, az ügyfelek képessé tevése abban, hogy saját
sorsukat maguk irányíthassák, döntéseiket önállóan legyenek képesek meghozni, és társadalmi részvételük javuljon.
ERŐFORRÁS-ALAPÚ ESETMENEDZSMENT: Az erőforrás-alapú esetmenedzsment (strengths-based case management) elsősorban a pszichiátriai betegekkel
és a testi vagy lelki abúzuson átesett felnőttekkel és gyerekekkel végzett munkában terjedt el. A segítő tevékenység ebben az esetben az egyéni célok elérésére irányul az egyén rejtett erőforrásainak mobilizálására koncentrálva, és
nem a diagnózisok, kórképek és patológiás elváltozások elemzésére (Scerra,
2011, 5).
ERŐFORRÁS-ASZIMMETRIA: Az erőforrás-aszimmetria (power asymmetry)
értelmében az egyik fél (csoport) kedvező helyzete a másik fél (csoport) kedvezőtlen helyzetét eredményezi, ezzel létrehozva az elnyomók és elnyomottak
kettős társadalmát (Morgaine–Capous-Desyllas, 2015, 20).
ESETMENEDZSER: Az esetmenedzser kifejezés az amerikai szociális munka fogalomtárából származik, és olyan diplomás szociális szakemberre utal, aki
közvetlen ügyfélkapcsolaton keresztül, tanácsadás, családlátogatás, intézményi
együttműködések megteremtése által és egyéb formákban segíti a problémamegoldó folyamatot (tehát elsősorban nem annak szervezésében, koordinálásában és szabályozásában vesz részt) (NASW, 2013). Magyarországon a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 2016-os reformját követően vált
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résztvevőjévé az esetmenedzser a családsegítőkben végzett szociális munkának.
Feladatai közé tartozik – többek között – az ügyelethez, az esetkezeléshez, a
képviselethez és a kapcsolattartáshoz kötődő, valamint egyéb intézményen belüli és kívüli feladatok ellátása.
ESETMENEDZSMENT: Az esetmenedzsment (case management) egy tudatosan
felépített lépésekből álló, általában az egyéni esetmunka szintjén megvalósuló
intervenciós gyakorlat, ahol a segítő kapcsolat két szereplője a segítő és a segített. Az esetmenedzsment napjainkban elsősorban a szociális munka neoliberális, intézménycentrikus gyakorlataiban valósul meg, célja az adott probléma
minél rövidebb idő alatt történő és minél hatékonyabb megoldása. Az esetmenedzsment előszeretettel alkalmaz szakmai sztenderdeket és univerzális protokollokat a rendszerek átláthatósága és átjárhatósága érdekében (Galuske,
2013).
ETNIKAI ÉS OSZTÁLYPERSPEKTÍVA: Az etnika és osztályperspektíva („ethclass” perspective) lényege, hogy a klienseknek számos, az etnikai hovatartozásukból adódó hátránnyal kell megküzdeniük (diszkrimináció, rasszizmus,
társadalmi előítéletek és kirekesztés), amelyeket a szociális szakembernek figyelembe kell vennie a segítő kapcsolat felépítése során. Az intervenció különösen nehéz a duális rendszerekben élő diverzáns csoportok esetén. A duális
rendszerhez kapcsolódó egyik domináns struktúra a mikroközösség (család,
otthon, szűkebb lakókörnyezet), a másik pedig a többségi társdalom által uralt
terek és intézmények (iskola, kórház, hivatal, munkahely) hálózata (Lee, 2001).
ÉLETVILÁG-ALAPÚ SZOCIÁLIS MUNKA: A szociális munka életvilág-alapú
megközelítése a kliensek hétköznapjainak analitikus megfigyelését, majd célzott és tudatos átalakítását jelenti. A modell a probléma megoldásához szükséges változást a mindennapi cselekvések megfigyelésén alapuló módosított
viselkedési mintákon keresztül képzeli el, amelyek célja a hétköznapok sikeresebb megélése (Thiersch, 1992).
FEKETE-FEMINISTA SZEMLÉLET: Az amerikai szociális munkában megjelenő fekete-feminista (black feminist perspective) nézőpont a faji kisebbségek elnyomása ellen küzdő rasszizmusellenes szociális munka (anti-racist social work)
és a nők elnyomása ellen fellépő feminista szociális munka (feminist social
work) eszköztárát egyesíti. A fekete-feminista irányultságú szociális munka a
gender- és faji szempontból egyaránt leginkább hátrányos helyzetű csoport, a
fekete nők és lányok érdekképviseletével, szociális erőforrásokkal való felruházásával és társadalmi részvételének elősegítésével foglalkozik (Dalrymple–
Burke, 2006).
FEMINIZMUS: A nők társadalmi egyenjogúságát, a társadalom intézményrendszerein keresztül megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetésük megakadá-
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lyozását, valamint a nők közösségi részvételének elősegítését támogató társadalmi irányzat.
FENOMENOLÓGIAI INTERAKCIÓS NÉZŐPONT: A megközelítés szerint az
egyént körülvevő valóság és az e valóságban végrehajtott cselekvések és interakciók összessége határozza meg a személy társadalmi működését. A cselekvések jellegét az egyént körülvevő tér, idő és szociális kapcsolatok determinálják (Thiersch, 2012, 184).
FÖLDRAJZI ALAPÚ KIVÁLASZTÁS: A földrajzi alapú kiválasztás (geographical targeting) a szociális szolgáltatások és ellátások preferált célcsoportjainak
meglehetősen egyszerű lehatárolási módszere. A gyakorlat olyan, elsősorban
a fejlődő világhoz tartozó országokban alkalmazható hatékonyan, ahol a bonyolultabb szelekciós technikák (pl. a vagyon- és jövedelemteszt) alkalmazása
felesleges lenne, hiszen mindenki szegénynek és rászorulónak tekinthető az
adott területen. A kiválasztás alapegysége lehet egy nagyváros szegénynegyede, egy hátrányos helyzetű falu, de akár egy egész régió is (Fiszbein–Schady,
2009, 65).
FRANKFURTI ISKOLA: A frankfurti iskola a szociológiatudomány egy elméleti irányzata, amely (többek között) a társadalmi igazságtalanságokkal, az elitek
és a társadalom más csoportjai között húzódó hatalmi törésvonalakkal foglalkozik. A frankfurti iskola azt is vizsgálja, hogy a demokratikus struktúrákban
az elitek miként képesek a hatalmukat fenntartani, politikai és gazdasági programjaiknak társadalmi támogatást szerezni. A kritikai szociális munka sokat
merít a frankfurti iskola elméleti tudástárából (Lambers, 2015, 284).
GYENGÉK FEGYVERE: Scott véleménye szerint a leginkább elnyomott és kizsákmányolt rétegeknek is megvannak az eszközeik arra, hogy szembeszálljanak a magas erőpozícióban lévő társadalmi csoportok hatalmi törekvéseivel.
Ilyen eszköz például a szegények és elnyomottak kezében lévő termelési tevékenységek korlátozása, akadályozása és tudatos bojkottja (pl. sztrájkok, géprombolás, szabotálás, lopás) (Scott, 1987, 284).
INTERSZEKCIONALITÁS: A fogalom az egymást kiegészítő és egymással átfedésben lévő szociális identitásokra utal, amelyek meghatározzák az egyén társadalmi életét. Ezek az identitások nem zárják ki, hanem felerősítik egymást,
és befolyásolják az egyén közösségen belüli észlelését, valamint a társadalomban betöltött pozícióját (Cooper, 2016).
JÓLÉTI ÁLLAM: A jóléti állam egy olyan államforma, amely garantálja állampolgárai számára a lakhatás, oktatás, egészségügy, étkezés és jövedelem minimális színvonalát, és mindezt állampolgári alapjogon, nem pedig az állam
ajándékaként teszi (Wilensky, 1975).
KERESZTÉNY FIATAL FÉRFIAK EGYESÜLETE: A YMCA (Young Men’s Christian Association) egy Egyesült Államokból kiinduló keresztény ifjúsági moz-
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galom, melynek elsődleges célja az amerikai keresztény fiatalok értékteremtő
közösségeinek létrehozása. A mozgalom jelentős szociális missziót is teljesít,
így számottevő hagyományai vannak például a közösségi szociális munka és
a hajléktalansegítés területén. A YMCA női megfelelője (Young Women’s Christian Association) a feminista mozgalmak fontos résztvevője, amely kiáll a nők
társadalmi részvételének erősítéséért (Zastrow, 2009).
KÉPLETES ÉS TÉNYLEGES SZOCIÁLIS IDENTITÁS: A képletes szociális identitás az egyes társadalmi csoportok tagjaihoz kapcsolódó, személyes ismeretséget nélkülöző előzetes elvárások (anticipációk) összességét jelenti. A tényleges
szociális identitás ezzel szemben az egyén vagy csoport megismerését követően kialakuló észlelésekre utal (Goffman, 1998, 265).
KÉPVISELET: A képviselet célja a szociális segítés során a kliensek folyamatos
informálása, érdekeik közvetlen képviselete, értékeik kifejezése, jogi természetű érdekvédelmük ellátása a többségi társadalom által irányított intézményekkel szemben, különös tekintettel az oktatási, közigazgatási és egészségügyi intézményekre (Freddolino, 2004).
KOCKÁZATI TÁRSADALOM: A kockázati társadalom fogalma a 20. század végén, a 21. század elején kialakult társadalmakra utal, melyeknek jellemzői, hogy
újradefiniálják az ipari társadalmak családmodelljét, foglalkoztatási jellemzőit (mindenekelőtt a munka és a szabadidő jelentette kereteket), továbbá a szegénység és a társadalmi kockázatok új kategóriáit teremtik meg. A kockázati
társadalom kapitalista piacgazdasági alapokon nyugszik, emberképe pedig individualista és materialista (Beck, 2003).
KORLÁTOZOTT NYELVI KÓD: A korlátozott nyelvi kód elsősorban olyan ingerszegény, zárt környezetben és közösségekben figyelhető meg, ahol nincs
szükség bonyolult kommunikációs mintákra és gazdag szókincsre a másik fél
megértéséhez, hiszen a közösség tagjai jól ismerik egymást és a csoporton belüli hierarchiát, így ki nem mondott szabályokkal helyettesítik a verbális kommunikáció jelentős részét. Ilyen közösségek lehetnek jellemzően a szigorú szabályok mentén működő zárt vagy totális intézmények (börtönök, honvédség),
a hierarchikusan szerveződő kortárscsoportok vagy épp az erősen patriarchális családok (Bernstein, 2002).
KORTÁRS SEGÍTŐK: A kortárs segítés az (általában) életkor szerint rétegzett
csoportok tagjai között megjelenő kölcsönös vagy egyirányú, formális vagy
informális pszichoszociális segítségnyújtás. A segítők és segítettek az életkoruk, lakóhelyük, tudásuk és társadalmi státuszuk szerint általában közel állnak
egymáshoz. A kortárs segítés kiindulópontja, hogy az egyének maguktól is képesek megoldani a problémáikat, hiszen rendelkeznek a problémához kapcsolódó széles körű ismeretekkel. A kortárs segítő feladata a problémák megoldásának kísérése, a szükséges érzelmi biztonság megteremtése és az egyén
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támogatása abban, hogy élethelyzeti nehézségeit képes legyen objektíven szemlélni (D’Andrea–Salovey, 1983).
KÖLCSÖNÖS DETERMINIZMUS: A kölcsönös determinizmus (reciprocal determinism) megközelítése szerint nemcsak a környezet van hatással az egyén
viselkedésére, hanem az egyén viselkedése is befolyásolja a környezetét (Grusec,
1992).
KÖZÖSSÉG: A közösség a bürokratikus, hierarchikus, hivatalos és jogi társadalom egyfajta antitézise. A fogalom bizonyos értelemben elvont, ugyanakkor
konkrét, hiszen földrajzi, nemzetiségi és funkcionális értelemben is használatos. A közösség iránti igény valójában az együttélés, a bizalom és a kommunikáció iránti vágy (Handler,1990).
KRÍZIS: A krízis görög szó, magyarul válságot vagy fordulatot jelent. A segítő
szakmákban a krízis kifejezést olyan élethelyzetekre használják, amelyeket a
kliensek saját erejükből, az általuk ismert megküzdési módok alkalmazásával
nem tudnak megoldani (Payne, 2014).
KRÍZISÁLLAPOT: A krízis megélésének aktív szakasza, mikor az egyensúlyi állapot felborul, a korábban működő megoldási stratégiák pedig kudarcot vallanak (Thomson, 2011).
KRÍZISINTERVENCIÓ: A krízisintervenció a pszichológia, a pszichiátria vagy
a szociális munka területén alkalmazott, tudatosan felépített, rövid távú terápia, melynek célja az akut krízishelyzet gyors és hatékony elhárítása, a kliens
életének és személyes biztonságának lehető legteljesebb megóvása (Payne, 2014).
MAKROPERSPEKTÍVÁK: A szociális segítés makromodelljeihez kapcsolódó elméletek és gyakorlatok (pl. empowerment, szociális fejlesztés, elnyomásellenes
szociális munka) az egyének helyett sokkal inkább az emberek csoportjaira és
legfőképpen a közösségekre koncentrálnak. A makroperspektívák látásmódja
a rendszerszemlélet, vagyis a problémák társadalmi, gazdasági és politikai
kontextusának meghatározása. A makromodellek célja az egyenlőtlenségeket
eredményező, elnyomó, igazságtalan társadalmi viszonyok megváltoztatása, a
kliensek problémamegoldó képességének fejlesztése, valamint a kollektív erőforrások mobilizálása és a közösségi kohézió megteremtése (Payne, 2014).
MARXIZMUS: A társadalmi méltányosságért, valamint az elitek és a hátrányos
helyzetű csoportok között húzódó politikai, gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek ellen szerveződő politikai ideológia. A marxizmus logikája szerint a
politikai és gazdasági elitek kizsákmányolják és függő helyzetben tartják a hátrányos helyzetű csoportokat, az elnyomás oka pedig az erőforrásokhoz való
hozzáférésben jelentkező aszimmetria. A marxizmus fontos ideológiai háttere
a radikális szociálismunka-irányzatoknak (Lambers, 2015).
MEDITÁCIÓS TECHNIKA: A meditáció alkalmas a test és a lélek nyugalmi állapotának megteremtésére és megőrzésére, a kliens és a segítő közötti viszony
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harmonizálására és a problémák okozta stresszhelyzetek hatékony kezelésére.
A meditációs módszer nem képezi külön ágát a szociális munka gyakorlati eszköztárának, csupán egy olyan, tudatosan alkalmazott technika, mellyel elérhető a probléma objektív szemléléséhez és higgadt megoldásához szükséges
nyugalmi állapot (Debaene, 2009).
MOTIVÁCIÓS INTERJÚ: A motivációs interjú (motivational interview) az együttműködésben nem motivált ügyfelekkel végzett segítő kapcsolat során lehet hatékony módszer. A gyakorlat abból indul ki, hogy mindenkinek vannak olyan
korábbi emlékekhez, élethelyzetekhez, személyekhez és tárgyakhoz kapcsolódó élményei és vágyai, amelyek újbóli megélése, átélése motiváló hatással lehet
a jelenkori viselkedés és gondolkodásmód megváltoztatására. A technika lényege, hogy feltárjuk a kliens által deklarált vágyott élethelyzetek és a jelenkori állapotból adódó tényleges lehetőségek között feszülő ellentmondásokat
(Müller–Rollnick, 2005).
MULTIKULTURÁLIS PERSPEKTÍVA: A színvak szemlélet ellenpólusa. A multikulturális perspektíva (multicultural perspective) az etnikai és nemzeti kisebbségek jogainak védelmére, speciális szükségleteire és társadalmi integrációjuk fontosságára hívja fel a figyelmet. A nézőpont értelmében minden egyén,
csoport és közösség egyenlő, az egyenlőtlenségek és az elnyomás minden formája elfogadhatatlan és felszámolandó (Payne, 2014).
NARRATÍV TECHNIKA: A segítő kapcsolat során alkalmazott narratív technika lényege, hogy az egyén szabadon, a segítő által képviselt szakmai keretekből
adódó nyomás nélkül beszélhessen az érzéseiről, véleményéről, illetve a problémához kapcsolódó attitűdjeiről. A narratív megközelítés által ismerhetők meg
igazán és mélységeiben a kliens vagy kliensek problémához kapcsolódó ismeretei, félelmei, elvárásai és gondolatai (Baldwin, 2013, 4).
ÖNKÉNTESSÉG: Az Európai Unió meghatározása szerint az önkéntesek önszántukból cselekszenek, saját választásuk és motivációjuk szerint, mindenféle díjazás nélkül. Az önkéntesség a szolidaritás egyik módja, amely lehetőséget biztosít az egyének és szervezetek számára arra, hogy megismerjék és kezeljék az
egyéni, társadalmi és környezeti problémákat. Az önkéntesek munkája általában nonprofit szervezetekhez, közösségi alapú kezdeményezésekhez kapcsolódik (Batta, 2013, 16).
POSZTMODERN: A posztmodern a modernizmust követően, az 1960-as évektől
kibontakozó időszak. A posztmodern úttörő gondolkodói – mások mellett –
Heidegger, Nietzsche, Foucault, Derrida és Freud voltak. A posztmodern irányzat nem fogadja el a modernizmus által konstruált nyelvi, társadalmi, politikai,
lélektani és művészeti kereteket és kötöttségeket. A modernizmust leíró nagy
narratívák többé már nem érvényesek, a posztmodern társadalomképe egyfaj-
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ta posztindusztriális társadalom, amely a bizonytalan jövőképet, az egyén szabadságának és kiteljesedésének kétségeit jeleníti meg.
PSZICHOANALÍZIS: A pszichoanalízis a pszichológia és a pszichiátria területén
alkalmazott mélylélektani vizsgálat, amelynek célja a mentális zavarok kezelése és gyógyítása a probléma tudat alatti okainak feltárása által (Atkinson et
al., 1999).
RACIONÁLIS EMOCIONÁLIS VISELKEDÉSELMÉLET: Az elmélet arra világít rá, hogy az emberi félelmeket, szorongást és egyéb lelki zavarokat nem önmagukban bizonyos tárgyak vagy események idézik elő, hanem az egyéneknek
a tárgyakról és eseményekről alkotott sajátos képzetei. Az elmélet felhívja a figyelmet arra, hogy a szorongásos vagy depressziós helyzetek okainak vizsgálata során sokkal fontosabb az eseményekhez, tárgyakhoz és személyekhez
kapcsolódó szubjektív észlelések megértése, mint azok racionális természetének vizsgálata (Ellis–Dryden, 1997).
RASSZIZMUSELLENES SZOCIÁLIS MUNKA: A rasszizmusellenes szociális
munka (anti-racist social work) az elnyomásellenes szociális munka egyik formája, amely célzottan küzd a faji eredetű hátrányos társadalmi megkülönböztetés ellen, valamint kiáll az etnikai kisebbségek jogaiért és társadalmi integrációjáért (Dominelli, 2008).
RENDŐRSÉGI SZOCIÁLIS MUNKA: A rendőrségi szociális munka az igazságügyi szociális munka egy olyan formája, amely közvetlen áldozatsegítéssel, tanácsadással, ártalomcsökkentéssel és a rendőrségi munkával járó stresszhelyzetek mérséklésével foglalkozik. A szociális segítés e speciális formája a 20.
század első felében alakult ki az Egyesült Államokban, elsősorban azzal a céllal, hogy az erőszakos bűncselekmények áldozatai pszichoszociális segítséget
kapjanak hozzáértő szakemberektől (Roberts, 2007, 993).
SEGÍTŐ KAPCSOLAT: A segítő kapcsolat a segítő (szociális szakember) és a segített (ügyfél, kliens) közötti professzionális együttműködés folyamatának
meghatározása, amelynek célja a kliens problémájának lehető leghatékonyabb
megoldása.
SETTLEMENT: A settlement-mozgalmak a 20. század elején jelentek meg Nagy-Britanniában (Toynbee Hall), majd az Egyesült Államokban (Hull House). A modell lényege, hogy a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat a kliensek lakókörnyezetében nyújtják az arra rászorulóknak. A settlement-központok egyfajta
közösségi térként szolgálnak hátrányos helyzetű településeken vagy gettósodott
városrészekben, ahol a kliensek szociális fejlesztése, valamint az önkéntesek
társadalmi érzékenyítése történik. A settlement-mozgalom fontos kiindulópontja a közösségi szociális munkának (Zastrow, 2009).
STIGMA: A stigma ókori görög szó, valamilyen negatív testi jelet jelentett, amelylyel az erkölcsileg megvetendő viselkedést (pl. prostitúció, lopás) büntették oly
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módon, hogy azt az egyén testébe égették vagy vésték. Goffman elméletében a
stigmát mindig valamilyen negatív, a társadalom által megkülönböztetett testi jelnek vagy jellembeli hiányosságnak tekinti, melynek alapján az egyén elkülönül a „normálisak” világától (Goffman, 1998, 265).
SZEMÉLY-, KULTÚRA- ÉS STRUKTÚRAKÖZPONTÚ MODELL: Thomson
PCS- (personal, cultural, structural) modelljének első lépcsője a személyes és
pszichológiai dimenzió, ahol a kliens képes kifejezni saját tapasztalatain alapuló gondolatait és érzéseit. A második lépcsőt jelentő kulturális dimenzióban
találkozhatunk a konszenzuson és konformitáson keresztül kifejeződő szociális normákkal. A harmadik lépcsőfok a struktúrák szintje, ahol az intézményes diszkrimináció gyakorlatai keletkeznek és válnak a struktúrák részévé a
szociális politikák által (Thomson, 2006, 27).
SZIMBOLIKUS INTERAKCIONALIZMUS: A szimbolikus interakcionalizmust
a szociális munka elméletében Herbert Blumer honosította meg, aki teóriáját Mead munkásságára alapozta. A szimbolikus interakcionalizmus a szimbólumok által közvetített interakciókból eredő, szocializáción nyugvó gondolatkonstrukció. Az elmélet az egyén és a „mások” közötti kommunikáció
antropológiai feltételeinek elemzésén alapul, a kommunikáció ugyanis szimbólumokat közvetítő nyelvi csatorna a felek között. Blumer szerint az emberi
viselkedést a cselekvések kölcsönös interakción alapuló viszonyrendszere határozza meg (Lambers, 2015, 287).
SZISZTEMATIKUS DESZENZITIZÁCIÓ: A fogalom a pszichológia területéről
származik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a félelmet, stresszt és szorongást
kiváltó ingerek mindig valamilyen negatív visszacsatoláshoz, képzelt vagy tapasztalt eseményhez, cselekményhez köthetők (Lang, 1969). Wolpe (1958) azzal kísérletezett, hogy a negatív ingerekhez pozitív ingereket társított (úgynevezett relaxációs fázisokat) a stressz és a szorongás mérséklése, majd
megszüntetése érdekében.
SZÍNVAK SZEMLÉLET: A 80-as évek észak-amerikai és nyugat-európai szociális munkáját és szociálpolitikáját jellemző színvak (colour-blind) szemlélet a
kulturális sajátosságok (és hátrányok) figyelembevétele nélkül minden egyént
és csoportot egyenlő módon kezel, függetlenül az emberek nemétől, bőrszínétől és szexuális orientációjától. Ez a szemlélet nem kedvez a halmozottan hátrányos helyzetű és elnyomott pozícióban lévő etnikai kisebbségeknek és más
kedvezőtlen helyzetű csoportoknak, amelyek az átlagosnál több figyelmet és
speciális szakmai ismereteket igényelnek (Payne, 2014).
SZOCIÁLIS FEJLESZTÉS: A szociális fejlesztés (social development) a közösségi
tanulás fontosságára és gyakorlati hasznosságára helyezi a hangsúlyt. Kiindulópontja, hogy az egymás közelében élő emberek sokszor hasonló nehézségekkel és problémákkal küzdenek, amelyek kapcsolatban állnak egymással. A szo-
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ciális fejlesztés értelmében a közös problémák kezelésére egy közösségi vagy
csoportos, szociális tanuláson alapuló fejlesztési módszer a legalkalmasabb,
melynek segítségével egyrészt hatékonyan kezelhetők az egyéni problémák,
másrészt a közösség erőforrásait felhasználva eredményesebbek lehetünk, mint
az egyénekkel vagy a csoportokkal végzett munka révén (Payne, 2014).
SZOCIÁLIS MUNKA: A szociális munka egy gyakorlati megalapozottságú szakma és tudomány, melynek célja a társadalmi változás és fejlődés előidézése, a
társadalmi kohézió erősítése, valamint az emberek hatékonnyá tevése és felszabadítása. A szociális munka központi értékei a szociális igazságosság, az
emberi jogok, a közösségi felelősségvállalás, valamint a másság tiszteletben
tartása. A szociális munka célja az egyének és a társadalmi rendszerek támogatása az élethelyzeti nehézségek megoldása és a társadalmi jólét megteremtése érdekében, amelyben segítségére vannak a szociális munka, valamint más
társadalom- és humán tudományok elméletei (IFSW, 2014).
SZOCIÁLIS NEVELÉS: A szociális nevelés vagy polgári nevelés a szociálpedagógia korai, 20. század eleji irányzata, amely elsősorban Paul Natorp nevéhez
köthető. A szociális nevelés magában foglalta mindazokat a hagyományos iskolarendszeren belül és kívül eső, elsősorban gyermekekre és fiatalkorúakra
érvényes nevelési formákat, amelyek az egyén szociális készségeinek fejlesztését, valamint a társadalmi együttéléshez szükséges képességeinek kialakítását
tűzték ki célul. A szociális edukáció célja tehát az volt, hogy egyént a társadalom számára értékes és hasznos, gazdasági szempontból pedig produktív emberré neveljék, s ezt mindenekelőtt a klasszikus pedagógia eszközeivel érték el
(Schlieper, 2000).
SZOCIÁLIS TANULÁS: A szociális tanulás (social learning) az egyén szocializációján keresztül átívelő folyamat, melynek során eltanulja a társadalomban
szokásos és kívánatos viselkedéseket és problémamegoldó képességeket (Erikson, 1998). A szociális tanulás alapja a mintakövetés, amely más emberek (elsősorban a szülők, majd a kortárs csoport) viselkedésének másolását, eltanulását és belsővé tételét jelenti (Buda, 1997).
SZOCIÁLPEDAGÓGIA: A Szociálpedagógiai Szakmai Kollégium (2010) megközelítése értelmében a szociálpedagógia a szociális segítés értékorientált önálló szakmai entitásaként – társszakmaként – az alkalmazott társadalomtudományok közé tartozó, a szociális ágazathoz kapcsolódó gyakorlatorientált,
humán segítő szakma. A szociálpedagógia célja az autonóm életvitel elősegítése, a támogatásra szoruló egyének és magas szociális kockázatú csoportok
élethelyzetének javítása, társadalmi kapcsolataik megerősítése, problémamegoldó képességeik fejlesztése, életesélyeik javítása és szociális szükségletkielégítésük támogatása. A szociálpedagógia funkcionálisan elkülönül mind az iskolai neveléstől és oktatástól (noha elismeri a pedagógiai hatások fontosságát),
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mind a szociális munkától, amelytől eltérő módszertani sajátosságokkal dolgozik.
SZOCIÁLPOLITIKA: Ferge Zsuzsa szerint a szociálpolitika egy történelmileg
kialakult intézményrendszer, amely kielégít bizonyos, a piac által nem kielégíthető szükségleteket. A szociálpolitika önálló, elkülönült rendszerként működik, alapja pedig az állami újraelosztás. Az állam és az állampolgárok közötti viszonyok intézményesülését fejezi ki (Ferge–Várnai, 1987, 24).
SZÜKSÉGLETELMÉLET: A szükségletelmélet (Bedürfnisstheorie) értelmében az
emberi agy felelős a szervezet által a környezeti adottságokra válaszreakcióként
megjelenített szükségletek kielégítéséért. A különféle ingerekre adott válaszreakciók (illetve ezek megélésének és korlátozásának lehetőségei) az egyén fejlődése során alakulnak ki. A szükségletek kielégítése az egyén mindennapi célja,
a kielégítés módja pedig az adott társadalmi környezet játékszabályainak megfelelően történik. A szükségletek tudatos vagy tudat alatti kielégítésére fizikai
és mentális formában megjelenő vágyak, kívánságok és sóvárgások ösztönöznek. A szükségletek alapvetően három csoportba sorolhatók, ezek a biológiai,
a biopszichológiai és a biopszichoszociális szükségletek (Obrecht, 2005).
TANÁCSADÁS: A tanácsadás a segítő és a segített között megjelenő verbális interakció, amelynek célja bizonyos információk közvetítése a kliens felé. A szociálpedagógiai tanácsadás során a kliens megkapja a segítőtől azokat az ismereteket, információkat és visszajelzéseket, amelyek a probléma megoldására
vagy új képességek elsajátítására irányulnak (Galuske, 2013).
TAPASZTALATI SZAKÉRTŐ: A tapasztalati szakértők olyan kortárs segítők,
akik maguk is megtapasztalták azt az élethelyzeti nehézséget (pl. szegénység)
vagy életvezetési problémát (pl. hajléktalanság, szerhasználat), amellyel a segítségre szoruló egyén, csoport vagy közösség kénytelen megküzdeni. A tapasztalati szakértő a problémához kapcsolódó ismereteit, tudását, tapasztalatait, megküzdési technikáit képes megosztani az arra rászorulókkal, így hiteles
és hatékony segítséget nyújt számukra a problémamegoldás során. A tapasztalati szakértőknek különösen fontos szerepük van az empowerment és a szociális fejlesztés esetén, ahol az egykori segítettek maguk is segítőként képesek
támogatni az adott csoportot vagy közösséget (Szécsi, 2016).
TÁRSADALMI KIREKESZTÉS: A társadalmi kirekesztés a társadalmi élet különböző szegmenseiből történő kizárást és kizáródást jelenti. Egyfajta társadalmi elszigetelődés, melynek során az egyén nem vagy csak korlátozottan képes
hozzáférni a közösségi erőforrásokhoz. A kirekesztés fontos, de nem egyedüli
jellemzője az anyagi dimenzió (szegénység), ugyanakkor legalább ilyen fontos
a kulturális, a politikai és a társadalmi életben való nem megfelelő szintű részvétel, a részvétel egyenlőtlensége vagy annak teljes hiánya. A kirekesztés legfontosabb dimenziói a nemi, etnikai és vallási szegmensek, valamint a munkanélkü-
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liség, a hajléktalanság és a kapcsolati hálók meggyengülése jelentette hátrányok
(Ferge, 2000, 117).
TÁRSADALMI KIZÁRÓDÁS: A társadalmi kizáródás arra a folyamatra utal,
amikor egyének, csoportok vagy teljes közösségek izolálódnak, válnak le a társadalom egészéről. A leválás lehet egy deprivációs folyamat következménye
(Sen, 2003), önkéntes izoláció például a bűnözés jelentette veszélyek miatt, a
piacgazdaság és a globalizáció hatásaitól való elzárkózás (Desai–Said, 2004)
vagy épp egyfajta szándékos „elitesedés”, leválás a többségi társadalom intézményeiről (Ferge, 2000).
TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK: A társadalmi vállalkozások célja a helyi
közösségek megerősítése, a társadalmi kohézió növelése. A szociális alapon
szer veződő mikrovállalkozásoknál nem cél az egyéni haszonszerzés, a keletkező profitot visszaforgatják a közösségi célok támogatására vagy a vállalkozás
fejlesztésére. A társadalmi vállalkozások üzleti és nem jótékonysági alapon
működnek. Noha a vállalkozás célja a szociális készségek, képességek fejlesztése, valamint a társadalmi kohézió és integráció elősegítése, a vállalkozások
szervezésénél a fenntarthatóság és a piaci siker ugyanolyan fontos, mint bármely más profitorientált vállalat esetében (Yunus, 2017).
TÁRSADALMI VÁLTOZÁS MODELLJE: A társadalmi változás modellje a szociális segítés posztmodern elméleteit és gyakorlatait foglalja magában. A modellhez kapcsolódó elméletek (a feminista, a radikális, a kritikai, a rasszizmus- és
elnyomásellenes szociális munka) lényege, hogy nem fogadják el a társadalomban domináns, politikai és gazdasági elitek uralta elnyomó rendszereket, amelyek jövedelmi, egészségügyi, oktatási, lakhatási és egyéb egyenlőtlenségek
okozói. A problémák megoldásának forrását ennek megfelelően a társadalmi
változás modellje nem az egyén szintjén keresi, hanem az elnyomó társadalmi
struktúrák megváltoztatásával képzeli el (Payne, 2014).
TOVÁBBGYŰRŰZÉSI HATÁS: A továbbgyűrűzési hatás (spillover effect) a közösségi szociális munka egyik fontos alapelve, amely – némileg leegyszerűsítve – azt jelenti, hogy nem feltétlenül szükséges a közösség minden egyes tagját
bevonni a szociális fejlesztési folyamatba, hiszen az aktív résztvevők által elért
eredmények (pl. a környezetszennyezés megszüntetése) a közösség többi –
„passzív” – tagjára is kifejtik pozitív hatásukat (Brännström et al., 2016).
UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA: Az angolszász eredetű utcai szociális munka
(streetwork) a szociális segítés egy közvetlen formája, amely az utcán vagy más
közterületeken élő, az esetek többségében hajléktalan kliensek felkutatására és
támogatására irányuló tevékenység. Az utcai szociális munka általában szervezetileg a hajlktalanellátáshoz vagy a családsegítőkhöz kapcsolódó alacsonyküszöbű ellátási forma (Galuske, 2013).
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VÉSZHELYZETI SZOCIÁLIS MUNKA: A vészhelyzeti szociális munka (ER Social Work) lényege az azonnali beavatkozás sürgős, esetenként életveszélyes
esetek elhárítása érdekében. A beavatkozás a veszélyeztetett személyre és a környezetére irányul. Az intervenció célja a kliens helyzetének azonnali felmérése,
stabilizálása, valamint a veszélyeztető tényezőknek a lehető legrövidebb és leghatékonyabb módon való megszüntetése (Harrington, 1991).
VIZUALIZÁCIÓ: A vizualizációnak vagy az irányított képzelet technikájának a
lényege, hogy az egyén a lehető legrészletesebben elképzeli (nem feltétlenül
megtervezi) az előtte álló eseményeket. A módszer különösen gyakran alkalmazott gyakorlat a sportpszichológiában, de a szociális segítés területén sem
ritka. A gyakorlat alapja egy korábban megélt cselekményhez fűződő emlékek
felelevenítése és a jövőbeli viselkedés modellezése.
ZÜRICHI ISKOLA: A zürichi iskola a rendszerszemléletű szociális munka 1980as évektől kifejlődő műhelye, amely elsősorban Werner Obrecht és Silvia
Staub-Bernasconi nevéhez köthető. A szociális munka struktúráját négy fő
szegmens alapján építették fel: (1) a szociális munkát alkotó metatudományok
(történelem, szociológia, filozófia stb.); (2) a szociális munka célelméletei (szociálpszichológia, közgazdaságtan stb.); (3) a szociális munka általános normatív tevékenységelméletei, valamint (4) a szociális munkához tartozó speciális
tevékenységelméletek. A zürichi iskola a szociális problémák okát abban látja,
hogy az egyének nem megfelelően integrálódnak az őket körülvevő társadalmi
rendszerekbe, melynek következtében biopszichoszociális szükségleteik kielégítése tartósan elmarad (Obrecht, 2005; Trenkwalder-Egger, 2008).
ZSETONRENDSZER: A zsetonrendszer (token economy) a pszichológia, valamint
a viselkedés-, nevelés- és szociális tudományok területén alkalmazott módszer,
melynek célja a viselkedésbeli változás előidézése, a változásra irányuló cselekvésekhez szükséges motiváció fenntartása folyamatos pozitív visszacsatolások
által. Az ügyfél zseton formájában jutalmat kap a kívánt viselkedésformák
megjelenítéséért, amelyet később számára értékes javakra válthat be (szabadidő, pénz, játék stb.). A zsetonrendszer-alapú jutalmazás a szociális segítés intézményes gyakorlatában főleg a pszichiátriai betegek és a fogyatékkal élők intézményeiben elterjedt motivációs eszköz (Kazdin, 1978; Szabó, 1999).
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