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1 CSAPAT, amely elkötelezetten támogatja a szociális ellátások
minőségjavítását, az ott dolgozók szakmai munkáját.
Szociális Klaszter Egyesület – 10 év elkötelezett munkája a szociális
ellátások javítása érdekében.

10 ÉV ELKÖTELEZETT MUNKÁJA

Csakhogy a képzőintézmények képzési tartalma és a
szolgáltatási világ gyakorlata sok esetben nem találkozik.

A Szociális Klasztert, mint minden innovatív kezdeményezést, a hiányérzet hívta életre. 2008. szeptember 29-én,
Budapesten, a Benczúr Otthonban megalakult Szociális
Klaszter Egyesület, elfogadta Alapszabályát, megválasztotta vezető tisztségviselőit. A Klaszter olyanszakemberek, és intézmények hálózata, amelyek tevékenységük
hatékonyságának növelése érdekében tömörülnek és
szakmai javaslatokat tesznek a döntéshozók asztalára.

Csakhogy a civil szervezetek a legtöbb esetben érdekképviseletet látnak el, a szakmafejlesztés területén végzett munkájuk nem jelentős.

A Szociális Klaszter Egyesület alapításával létrejött egy
• a szakmai előírások által legitimált- stratégiai szövetség,
• ágazati, országos, nyílt non-profit szervezet és szakmai szövetség,
• a szociális ellátás teljes spektrumára kiterjedő, szakmai
szellemi-műhely keretrendszere.

Mi úgy láttuk, hogy a fejlett országok tapasztalatait beépítő, evidence-based típusú javaslatokkal lehet valóban
innovatív lépésekre ösztönözni a döntéshozókat.

TÖBB MINT 100 SZAKMAI SZERVEZET
- KITERJEDT KAPCSOLATRENDSZER,
TUDÁSBÁZIS
Ismerünk kiváló, a szociális ellátórendszer tanulmányozásában fontos eredményeket felmutató kutatási műhelyeket.
Ismerünk nagyszerű képzőintézményeket, amelyeknek
több évtizedes múltjuk van már a szociális szakemberek
képzésében.
Ismerünk a szakmáért dolgozó civil szervezeteket, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a szakmai érdekérvényesítésben.
És ismerünk számos szakmai műhelyt a szociális szolgáltatások rendszerében, akik a szolgáltatásminőség iránti
elkötelezettséggel fejlesztik saját gyakorlatukat.
Csakhogy a tudományos műhelyek, kutatóintézetek
nagyon ritkán foglalkoznak a szociális szolgáltatásokkal,
elsősorban a pénzbeli és természetbeni juttatások érdeklik őket.

Mi úgy láttuk, hogy konkrét és megalapozott szakmapolitikaikezdeményezésekkel tudjuk a szolgáltatások által ellátott emberek életminőségét javítani.

Mi úgy láttuk, hogy nem új elméleti műhelyre, nem új
érdekképviseleti szervezetre, nem új kutatóintézetre van
szükség, hanem olyan csapatra, amely bevonva a felkészült és elkötelezett szakemberek tucatjait, hasznos és
hasznosítható közpolitikai javaslatokat dolgozki.
Ezt a megközelítést legjobban a HGCS-projekt érzékelteti, amelyben az idősek bentlakásos szolgáltatási
rendszerét kutattuk, azt vizsgálva, hogyan lehet az önellátás fokozatain keresztül a gondozási rászorultság
mértékét megállapítani, s aztán miként lehet ehhez rendelni a gondozás mértékét és típusát. Az INDA projekt
a demenciával élők élet-minőségének javítását célozta,
komplex interprofesszionális megoldásokat kínálva. E
témakörben nemzetközi színtéren is jelen vagyunk, az
Alzheimer Europe magyar képviselőjeként. Legújabb
munkánk az INDEED projekt, amelyben 10 ország ös�szefogásával a Duna-régiót átfogó policyt dolgozunk ki.
A Szociális Klaszter Egyesület nem a szűken vett szakmán
belül, hanem a társszakmákkal, a gondoskodás körüli teljes vertikummal együttműködve, egymás tevékenységét
ismerve tud előrejutni a szakmafejlesztésben.

