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Hírek, események  
 
Szakmai Fórum 
Balatonlelle, 1996 
  
  
A Népjóléti Minisztérium, a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség 

(MAGYISZ) és a Szociális Tanács 1996. szeptember 26-28-án nagyszabású szakmai 
rendezvényt tartottak a szociális, a család-, gyermek- és ifjúságvédelemben érdekeltek 
részére. 

A rendezvény célja volt a különféle munkakörökben dolgozó szociális és gyámügyi 
ügyintézőkkel, szociális munkásokkal, pedagógusokkal, nevelőszülőkkel, 
családgondozókkal, pártfogókkal, gazdasági szakemberekkel megismertetni a hazai és 
külföldi szakmai reformtörekvéseket, a közigazgatás korszerűsítését, az önkormányzati és 
intézményi gazdálkodás várható változásait. További célként fogalmazták meg a szervezők 
az egységes joggyakorlat kialakítását is. 

Kezdetben úgy tűnt, a munka és tűzvédelem kivételével szinte minden fontos és 
járulékos terület képviselete biztosított. 

A gyermekvédelem szerteágazó feladatait, a működtetés igazgatási és gazdálkodási 
környezetét is fölvállaló rendezvény a teljességre törekvés jegyében - s talán éppen ezért — 
nem lehetett teljes. 

A családsegítés, a családsegítők tematikailag kimaradtak, részvételük hiányával 
gyengítették a teljesség látszatát. 

A tudósító és a résztvevők jelentős hányada vélekedett úgy, hogy a kevesebb több lett 
volna. 

A kiemelkedő nagyságrendű szervező munkáért méltatás illeti dr. Orbán István urat, a 
MAGYISZ elnökét. 

Az előadók sorában színvonalában kimagasló volt dr. Kovács Pál országgyűlési 
képviselő, ex miniszter előadása a szociális kirekesztődésről. A hallgatóság nem titkolta, 
hogy személyében szívesen látott volna hosszabb távon népjóléti minisztert. 

A családtámogatási rendszerben várható változásokról, a gondoskodás kiterjesztéséről 
Forgó Györgyné, az NM főosztályvezetője tartott előadást. 

Dr. Pulay Gyula, a Munkaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a tárca új 
munkahelyteremtési programjairól, a képzés és átképzés rendszeréről és 1997-ben várható 
változásairól beszélt. 

Gáspár Károly, az NM főosztályvezetője a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvénytervezetet ismertette, újból reményt ébresztve arra, hogy a 
törvényjavaslatot belátható időn belül tárgyalni fogja a parlament. 

Salamon Eszter, az MKM főosztályvezetője a módosított közoktatási törvénynek az 
iskolai gyermekvédelmet előmozdító változásait ismertette. 

A gyermek- és ifjúkori bűnözéssel, a megelőzéssel, a reszocializáció kérdéseivel 
foglalkozott előadásában dr. Dégi Endre, Somogy megye főkapitány-helyettese. 

Dr. Rókusfalvy Pál professzor szuggesztív, mély emberi tartalmakat érintő előadásában a 
szociálpedagógia jelentőségéről beszélt. 

A területi közigazgatás korszerűsítéséről dr. Balázs István, a közigazgatási korszerűsítési 
kormánybiztos helyettese, míg a gyermekvédelmi intézményrendszer privatizációjának 
(mérsékelt) lehetőségeiről dr. Suchman Tamás miniszter adtak tájékoztatást. 



 

Család, Gyermek, Ifjúság folyóirat  
Letölthet ő cikkek  

 
 

Család, Gyermek, Ifjúság 1997/ 1 2 

A nonprofit szervezetekről, a nonprofit törvény tervezetéről Szabó Miklós, a Társadalmi 
Unió elnöke beszélt, majd Filló Pál országgyűlési képviselő vezetett fórumot a civil 
szervezetekről, az együttműködés segítéséről. 

  
Dr. Válfalvy István, a PM főosztályvezetője ismertette az önkormányzati és intézményi 

gazdálkodás várható reformjait. 
A nevelőszülők képzésének módszertani kérdéseiről és a képzési 

követelményrendszerről Borbély Zsuzsa, az NM főmunkatársa tartott előadást. 
A külföldi előadók közül Eric Murphy, a Word of Life (USA) igazgatója a homegroup 

rendszerről, a közösségi szociális munkáról, míg Kai Aaen, az Adoption Center igazgatója 
(Dánia) a dániai örökbefogadási gyakorlatról beszélt. 

A többségében jó előadásokat rövid konzultációs lehetőség követte. A plenáris jelleg 
mérséklésére és a műhely jelleg fokozására (workshop) a jövőben célszerű volna — a 
résztvevők közkívánatára — nagyobb hangsúlyt fektetni. 

A konferencia szüneteiben az informális beszélgetések szakmai feltöltődést jelentettek 
valamennyiünk számára. 

 
Molnár László 


