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A második napon az EPSU (EPSU SSWG) szociális szolgáltatásokkal foglalkozó munkacsoportja ülésezett 
Brüsszelben. A bemutatkozást követően Dietmar Erdmeier (a HSS Állandó Bizottságának alelnöke) azzal 
nyitotta meg az értekezletet, hogy kiemelt két alapvető fontosságú célt, amelyek szinte az összes európai 
szakszervezet számára fontosak: 

• Meg kell őrizni a munkavállalók fizetésének vásárlóerejét az energiaválsággal szemben,  
• Biztosítani kell, hogy a munkaadók felelősséget vállaljanak a dolgozók egészségért és a biztonságért.  

Ezt követően Tuscany Bell (politikai koordinátor, szociális szolgáltatások és ifjúság titkárság vezető) 
tájékoztatta a csoportot az EPSU titkárságának tevékenységeiről: Jelezte, hogy a közelmúlt egyik 
legfontosabb fejlesztése az ágazatban a régóta várt európai gondozási stratégia volt.  

Az EPSU közleményt tett közzé az Eurocarers-szel a gondozási stratégia közzététele előtt, amelyben 
felszólította az EU-t és tagállamait, hogy csökkentsék az informális gondozóktól való függőségüket, és 
növeljék az állami szociális szolgáltatásokba való befektetést.  

Dana Carmen Bachmann a Foglalkoztatási Főigazgatóságtól (Európai Bizottság) szintén jelen volt a 
találkozón, hogy átbeszéljék, és megvitassák a gondozási stratégiát. Megemlítette, hogy sürgősen bővíteni 
kell az hosszútávú gondozási szolgáltatásokat, és csökkenteni kell az EU informális gondozástól való 
függőségét. Az EU-ban a 65 éves vagy annál idősebb, hosszú távú munkavégzésre szoruló emberek csaknem 
fele jelenleg valamilyen gondozási területen hiányt szenved. Kiemelte, hogy a munkaerőhiány kezelése 
kiemelten fontos, ha a tagállamok rugalmasan reagálni képes ellátási ágazatot akarnak. Több résztvevő 
csalódottságának adott hangot amiatt, hogy a stratégia nem elég kritikus a szociális szektor privatizációjával 
szemben, annak ellenére, hogy számos bizonyíték támasztja alá, hogy a magánszolgáltatók általában 
rosszabbak, mint az államiak a foglalkoztatási feltételek, a szolgáltatás minősége és az állami kiadásokra 
háruló összköltség tekintetében. A találkozó résztvevői azt is kérték, hogy tisztázzák a gondozási stratégia 
végrehajtásának módját. Carmen ezekre a kérdésekre válaszolva azt válaszolta, hogy az EU-nak nincs 
hatásköre megmondani a tagállamoknak, hogy melyik - állami vagy magán - modellt kövessék. Ami a 
megvalósítást illeti, a stratégia számos dolgot javasol uniós szinten – ágazati szociális párbeszéd kialakítása, 
projektalapú finanszírozás biztosítása, szakképzettségi programok támogatása, a gondozók legális és etikus 
migrációjának ösztönzése stb. 

Tájékoztatást kaptunk azokról a folyamatban lévő projektekről is, amelyek a szociális munkaadókkal a 
szociális szolgáltatások terén zajló szociális párbeszéd javítására irányulnak, valamint az Európai Parlament 
új COVID-bizottságáról, amely az EPSU kiterjedt kampánya után alakult meg.  

A folytatásban az egyik kulcsfontosságú napirendi pont az EPSU közös kérése volt a Szociális Munkaadókkal, 
mégpedig a Szociális Szolgáltatások Európai Ágazati Társadalmi Párbeszéd Bizottsága létrehozására. Az 
Európai Bizottság válasza ismét késik, majd csak 2023 januárjában várható. Ez komoly felháborodást váltott 
ki a részvevőktől. Dietmar Erdmeier a témával kapcsolatos vitát azzal zárta, hogy összefoglalta azokat a külső 
tényezőket, amelyek késedelmet okoztak a szociális párbeszéd bizottság felállításában, és ezek gyors 
megoldását kérte a betegekre, és az idősekre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében. 

Fontos, magyar vonatkozású előadás is elhangzott ezen a napon: Szűcs Viktória (BDDSZ Elnök) és Leena 
Kaasinen közös prezentációját hallhattuk melyben a Koragyermekkori Nevelés és Gondozás Munkacsoport 
(Early Childhood Education and Care Work Group - WG ECEC) által eddig elvégzett munkáról kaptunk 
összefoglalást, illetve a munkacsoport jövőben tervezett feladatairól is áttekintést kaptunk. Szűcs Viktória 
EPSU képviselő (BDDSZ elnök) távollétében az előadást Leena Kaasinen (SuPer- FIN) tartotta meg. Az előadás 
itt tekinthető meg. 



Az előadásból kiemelném a 2022-2025 között tervezett feladatokat melyek: 
1.) A koragyermekkori nevelés, gondozás monitorozása és értékelése,  
2.) COVID-19,  
3.) Ukrajnai menekült gyermekek koragyermekkori ellátása, témák köré csoportosulnak. 

A nap utolsó szakaszában egy létszámhiány-felmérés eredményeiről hallhatunk előadást. A kvalitatív 
felmérésre 9 válasz érkezett, szinte mindenki arról számolt be, hogy hiányzik az átláthatóság a 
létszámarányok körül. Tuscany Bell a prezentációt azzal zárta, hogy kikérte a küldöttek véleményét az uniós 
szintű személyzet igénybevételi arányok bevezetésének lehetőségéről a szociális szektorban. Míg több 
kolléga megemlítette, hogy érdemes lehet megvizsgálni az EU-szintű munkatársak lehetőségét, a 
felhasználói arányokat, addig mások szkeptikusabbak voltak ezzel kapcsolatban. Leena Kaasinen rámutatott 
a merev személyzeti követelmények előírásának veszélyeire; Finnországban több magángondozóház bezárt 
a személyzeti létszámról szóló jogszabály miatt, mert ezek az otthonok egyszerűen nem tudtak elegendő 
személyzetet találni ahhoz, hogy megfeleljenek a követelményeknek, miközben megőrizzék a 
jövedelmezőségüket is.  

A konferencia utolsó szekciója arra összpontosított, hogy mi legyen az EPSU álláspontja az otthoni gondozás 
növekvő preferenciájáról a bentlakásos ellátással szemben EU-szerte. Sanat Sogani, az EPSU egyik stratégiai 
vezetője azzal kezdte az ülést, hogy tájékoztatást adott arról, hogyan biztosítják nyilvánosan az otthoni 
gondozást a skandináv országokban. Ezt a modellt gyakran a közösségi alapú otthoni gondozás 
aranystandardjaként emlegetik. Ösztönző vita következett, amikor a résztvevők rámutattak, hogy az elmúlt 
néhány évben számos új ellátási modell jelent meg. Például az osztrák kormány jelenleg egy kísérleti 
projektet futtat, amelynek során egy családtag fizetést kap az ellátásért. Egyes küldöttek rámutattak az 
otthoni ápolásra való növekvő hangsúly hiányosságára. Az intézményi ellátásra fordított kiadások 
csökkenése időnként kielégítetlen szükségletekhez vezet, mivel több beteg ágyhoz kötött, intenzív ellátásra 
szorul. Ennek ellenére elfogadták, hogy a skandináv országokban az államilag biztosított otthoni ápolási 
modellt érdemes megvédeni.  

Eva-Lotta Nilsson (az LRG Állandó Bizottságának elnöke) zárta le az ülést, és megköszönte az egész napos 
aktív részvételt az ülésen. A nap végén a szervezők lehetőséget biztosítottak számunkra, hogy csatlakozzunk 
egy kis társasági és kapcsolatépítő eseményre, ahol kötetlenül folytathattuk tovább a beszélgetést a delegált 
tagokkal.  
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