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,, Ha szeretnéd tudni, hogy hol szorít a cipő, 

kérdezd azt, aki hordja!"  

 

 



MI A SZEGÉNYSÉG? 

 

 

,,A szegényéggel foglalkozó történészek árnyalatnyi 

értelmezési különbségekkel egyetértenek abban, 

hogy a szegénység ,,mindig” volt, de nem mindig, 

vagy legalábbis nem minden formájában vált 

problémává, kihívássá, mozgósítóvá vagy 

beavatkozást kiváltóvá.”(Ferge Zsuzsa) 



SZOCIÁLIS SEGÍTŐ 
(BALOG MIKLÓSNÉ SZERK., SZOCIÁLIS SEGÍTŐ, AKADÉMIA KIADÓ, BUDAPEST, 1991) 

A „túl sok” – által zavart Én-dinamika ,,Ideális” Én-dinamika szociálisan 

kívánatos jelleg 

A ,,túl kevés”-által zavart Én-

dinamika 

tolakodó társaságkereső menekülő 

túlkorrekt elfogulatlan elfogult 

túlszabályozott önkritikus kritikátlan 

hanyag türelmes türelmetlen 

önelégült elégedett elégedetlen 

sztoikus, szenvtelen kiegyensúlyozott szeszélyes 

lezser fesztelen gátlásos 

görcsös fegyelmezett labilis 

túlfeszített aktív kényelmes 

nyájaskodó barátságos gáncsoskodó 

szervilis, szolgalelkű, toleráns bornírt 

nyüzsgő életerős beteges 

nagyképű magabiztos bizonytalan 

flegmatikus nyugodt önstrapáló 

kapcsolat sóvár tapasztalt félénk 

számító bátor naiv 

agresszív partnerorientált félős 

altruista figyelmes egocentrikus 



MIÉRT ŐKET KÉRDEZZÜK? 

 

 

 

 Kongruencia 

 Könnyen hozzáférhető közeg 

 Tapasztalati tudásuk, igényeik vannak 

 Kapcsolati rendszerük  még több forrás 



EGY MÁS HELYZET! 

(MI TÖRTÉNIK, MIKOR KÉRDEZZÜK A SZEGÉNYEKET?) 

 

 

 

 

. 

 

 

..Ami van bennük” 

(Hátrány) 

,,Ami kell, hogy legyen 

bennük” 

(Előny) 

Szégyen Büszkeség 

Bizonytalanság Biztos helyzet 

Önbizalomhiány Önbizalom, magabiztosság 

Kommunikációs nehézségek Jó kommunikációs képesség 

Félelem Biztonság 

Kapcsolati tőke hiánya Kapcsolati tőke 



AKKOR HOGY IS VAN EZ? 
(MIT TEHET A JELZŐRENDSZER?) 

Szociális szakember 

,,Beszélj róla, Te is…” 

Szegénységben élő, mint mentor 

,,Én is beszélek róla…” 

•Szociális munka, empowerment 

növelése, lehetőségek!  

•Segítsen megtalálni a célt!  

•Mutasson rá, hogy miért jó, ha a 

szegény is tevékenykedik!  

•Bíztatás, önbizalom növelése, 

kommunikáció segítése.  

•A ,,meg nem élt” helyzet segítése.  

•Bíztatás a sorstársak felé!  

•A pozitívumok továbbítása, a hasonló 

élethelyzetben levőknek.  

•Annak segítése, hogy minél többen részt 

vegyenek a segítésben, hogy többen 

megszólaljanak!  

•Támaszt nyújt a bizonytalanoknak.  



BESZÉLJENEK AZ ÉRINTETTEK! 

 Milyen érzés beszélni a helyzetéről, problémáiról? ,,Először 
szégyelltem, de találkoztam más, szegénységben élővel, és Vele 
már könnyebb volt. Azután már egyre tudatosabban vállaltam fel 
a szegénységet (talán valamilyen büszkeség is érlelődött bennem)” 

 

 Mit szeretne azzal elérni, hogy a problémáit elmondja? 
Milyen körökbe jusson el a ,,hangja”?,, Nagyon szeretném a 
gyermekeim jövőjét látni hogy a mai gondok ne kísérjék az ő 
életüket. Munkanélküliség hajléktalanság stb. Ezeket  a gondokat 
csak a honatyák  tudnák megállítani hogy egyenlő legyen minden 
ember. Ne legyen mélyszegénység ahol az emberek sorsa 
embertelen.” 

 

 Bíztat másokat, hogy lépjenek be a HAPN munkájába 
segítve őket ezzel? ,,Mindenképp fontosnak tartom, hogy a 
Hálózat egyre szélesebb körben ismert legyen. Fontosnak tartom, 
hogy minél több szegénységben élő érezze, nem szégyen a 
szegénység (bár néha már nagyon elegünk van belőle)” 

 

 

 



MIÉRT LÉNYEGES ÉS HASZNOS A 

JELZŐRENDSZER SZÁMÁRA? 

 

 

 Hitelesebb, kevésbé árnyalt kép nyerése. 

 Kapcsolati, kapcsolat ismereti háttér növelése. 

 Hatékonyabb fejlődés, nagyobb sikerek. 

 Aktív, tenni akaró klienskör. 

 Bizalomépítési lehetőség. 



DILEMMÁIM 
 Lehet átfogó képet alkotni a szegénységről 

néhány példa alapján?  

 A magyar példák + európai példák = 
általános célok?  

 A szegénység változékonysága, sok arca. 

 Kik a leghitelesebbek (kongruencia)? 
Kiket kérdezzünk? 

 Eljutás a makroszintig, politikai elit 
nyitottsága 

 A szegények ,,meg nem élt” helyzetbe 
kerülnek a tapasztalatátadáskor - 
MENTORÁLÁS 

 



AMI GONDOT OKOZHAT… 

 

 

o A politika érdektelensége 

o A nem megfelelő és/vagy kevésbé tenni akaró és 

támogató szakemberek 

o Az anyagi és ,,lelki” forráshiány 

o ,,Meg nem élt helyzet” + társadalmi felfogás = 

némaság 

 



EGY JÓ GYAKORLAT! 

 Magyar Szegénységellenes Hálózat 

www.mszeh.hu 

 

 Tapasztalati szakértők: www.bszf.hu 

 

 

 

 

 

http://www.mszeh.hu/
http://www.bszf.hu/


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!  


