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Kedves szociális ágazatban dolgozó Kollégák és mindenki más, 
aki ma itt vagy otthon szolidaritást vállal velünk! 

 
A mai együttlétünk tiltakozó menetként lett meghirdetve. Én mégsem csak ezért jöttem; 
hanem azért is, mert BÜSZKE VAGYOK ARRA, AMIT CSINÁLOK, S SZERETNÉM, HA EBBEN 
MINÉL TÖBBEN OSZTOZNÁNAK.  

Azért jöttem, hogy veletek együtt megmutassam, kik vagyunk mi, szociális ágazatban 
dolgozó szakemberek, mivel foglalkozunk, s milyen értékes és nélkülözhetetlen az, amit 
csinálunk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én akárhányszor új társaságba csöppenek, s 
megkérdezik, mivel foglalkozom, el kell magyaráznom, mit is csinál egy családgondozó. 
Ugyanakkor örülök is a kérdésnek, mert a választ követően általában elismerően 
nyilatkoznak a hivatásomat illetően.  

Úgy gondolom, hogy célunk elérésének útja ez: meg kell mutatnunk a társadalomnak, miért 
érdemelünk nagyobb megbecsültséget. Szeretném, ha a köztudatban valóságos kép élne 
arról, mit csinálnak a szociális ágazatban dolgozó szakemberek! Valóságos kép, mert erre a 
valóságra büszkék lehetünk!  

Engedjétek meg, hogy pár szóban saját életemen keresztül szemléltessem mindezt. 

Prikryl Edina vagyok, 28 éves, szociális munkás; jelenleg egy gyermekjóléti központban 
dolgozom családgondozóként.  

- Elvált, hátrányos helyzetű szülők gyerekeként nőttem fel, sokféle nélkülözéssel, s ennek az 
lett az eredménye, hogy 17 éves koromban önszántamból eljöttem otthonról, és szociális 
ellátásban lettem felnőtté.  

- Egy évig gyermekek átmeneti otthonában éltem, majd 18 és 25 éves korom között egy 
lakásotthonban. A lakásotthonban dolgozó szakemberek – szociális szakemberek! - 
munkássága nélkül ma nem állhatnék itt jómagam is, kétdiplomás, szociális 
szakemberként…  

Hogy elértem mindezt, abban szerepe volt a nevelőtől kezdve, a konyhás nénin át, a 
családgondozón, és pszichológuson keresztül mindenkinek.  

Ők mind szociális területen dolgozó szakemberek! 

-  Annak ellenére, hogy nagyon nehéz és összetett feladat 1 otthonából kiszakadt kamasz 
támogatása, lakásotthonban támogatták és segítették az életemet minden területen, 
nyugodt és biztonságos körülményeket teremtettek ahhoz, hogy a tanulásra tudjak 
koncentrálni.  

Olyan értékrendszert képviseltek, mely példaként szolgál számomra, s igyekszem e szerint 
élni életem.  

- A TÁRSADALOMNAK TELJES ÉRTÉKŰ TAGJA LETTEM, DOLGOZOM - többek között azon, 
hogy velem ellentétben a gyerekek saját családjukban nőjenek fel - ÉN IS ÉRTÉKEKET 
KÉPVISELEK ÉS KIÁLLOK MAGUNKÉRT!  

És én nem vagyok egyedi példa!  

Sok-sok társam élt-él hasonlóan, és vált-válik rendezett felnőtté a szociális ágazatban 
dolgozó szakemberek segítségével…  
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…akikkel mai napig tartjuk a kapcsolatot, heti rendszerességgel találkozunk, számíthatok 
rájuk, most is itt állnak köztetek. Ez mutatja, hogy ez nemcsak munka, hanem hivatás. 

A SZOCIÁLIS TERÜLETEN VÉGZETT MUNKA EREDMÉNYES, ÉS HOSSZÚ TÁVON IGENIS 
KIFIZETŐDŐ A TÁRSADALOM SZÁMÁRA! 

Büszke vagyok arra, amit csinálok: segítek, támogatok rászoruló családokat, gyerekeket, 
szülőket, ahogy nekem segítettek, engem támogattak, amikor rászorultam…! 

Akiknek hálás lehetek mindezért, ugyanolyan szakemberek, mint ti, akik most itt álltok vagy 
otthon maradva, de szolidaritást vállaltok velünk. Biztos vagyok benne, hogy nektek is 
számtalan okotok van arra, hogy büszkék legyetek magatokra. Mondjátok ezt el minél több 
helyen, vigyük be a köztudatba, mivel foglalkozunk, s hogyan végezzük a munkánkat! 

Önmagunk, feladataink, munkánk megmutatása összetett feladat, de tudatában annak, hogy 
nap, mint nap, mennyire összetett feladatokat oldunk meg, EZ IS megvalósítható!!! 

- Egyrészről, a szociális ágazatnak sokféle területe van. A teljesség igénye nélkül: bölcsődei 
dolgozók, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók, fogyatékkal élőknek, 
szenvedélybetegeknek, hajléktalan ellátásban és időseknek nyújtott szolgáltatások. A 
társadalom egészét átfogó területen munkálkodunk, mindenütt jelen vagyunk! 

- Másrészről, a köztudat formálása többféleképpen történhet: ötleteléssel, 
közösségformálással, rendezvények szervezésével, érdekképviselettel – sokan vagyunk, sok 
mindenhez értünk... Mindannyian csapatban dolgozunk, és rendszerben gondolkozunk. 
Munkánk hatékonyságát fokozhatjuk egymással, és másokkal való együttműködés útján is!  

- Harmadrészt, a feladatok meghatározásánál figyeljünk oda arra, hogy az adott teendők 
megvalósíthatóak és testreszabottak legyenek! Mindenki annyit vállaljon, amennyit elbír, s 
olyan feladatot, mely leginkább hozzá illik!  

A kliensekkel ezt csináljuk nap, mint nap, saját sorsunk rendezésénél is alkalmazhatjuk 
tudásunkat!  

- A köztudat formálásának legfontosabb eszköze, hogy az ágazat daraboltsága ellenére, 
egységben lépjünk fel.  

Ennek érdekében meg kell ismernünk egymást, össze kell járnunk, meg kell osztanunk 
egymással gondolatainkat, tapasztalatainkat, álláspontunkat közelíteni kell! Volt szerencsém 
részt venni több ilyen találkozón, s ezeken az alkalmakon ismét megerősödött bennem, hogy 
olyan kollegáim vannak, akik remek ötletekkel, meglátásokkal rendelkeznek.  

Ehhez a beszédhez is hozzájárultak gondolataikkal…, amiket most tőlem hallotok már a közös 
munka eredménye.  

- A köztudatot úgy is lehet formálni, ha családtagjainkkal, szűkebb-tágabb ismeretségi 
körünkkel megosztjuk mindennapi történeteinket. Lehet úgy is, hogy gondolatainkat papírra 
vetjük, s így nyújtunk információt. Formája lehet az is, ha fényképekkel, kisfilmekkel, vagy 
akár a közszereplést felvállalva alakítjuk a képet magunkról.  

- Bízom benne, hogy mindezek hatására, nemcsak az ágazat dolgozói, de a társadalom minél 
szélesebb rétegei kiállnak azért, hogy munkánkat jobban megbecsüljék. Nagy örömet 
jelentene például, ha állatotthonok vagy nemzetközi szervezetek MELLETT, a szociális 
ágazatban dolgozó szakemberek munkájának elismertségéért is kampányolnának közéleti 
személyiségek. 
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A MEGOLDÁST TEHÁT ABBAN LÁTOM, HA BÜSZKÉN FELVÁLLALJUK, KIK VAGYUNK, 
MEGISMERTETJÜK MUNKÁNKAT ÉS EREDMÉNYEINKET A TÁRSADALOMMAL,  

S ELHISSZÜK, HOGY NEMCSAK MÁSOKON, DE MAGUNKON IS TUDUNK SEGÍTENI! 

 

Elhangzott Prikryl Edinától 2015. május 29-én a „Becsapva és kisemmizve” c. demonstráción. 


