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Szociális Munka Napja

November  12-én  a  Szociális  Munka  Napját  ünnepeljük,  amint  az  ma  már  talán
elmondható,  hogy  nem  csak  a  szociális  szférában  dolgozók  előtt  ismeretes  ezen
ünnepnap, hanem a köztudatban is jelen van. Egy-egy nevesebb ünnep alkalmával
összegzünk, számot vetünk az elért eredményekről, ezen belül is pozitív és negatív
teljesítményekről,  azokból  okulva  elismeréseket  adományozunk  az  arra
érdemeseknek.  November  12-én  ünnepelünk.  Ünnepeljük  a  szociális
ellátórendszerben dolgozó valamennyi alkalmazottat, akik tevékenységükkel az alap
és  szakellátás  területén,  családokon,  gyermekeken,  idős,  beteg  rászorulókon
segítenek. Valahányan, akik a szociális ágazatban dolgozunk, hivatásként éljük meg
munkánkat, hiszen nemcsak egyszerűen munkát végzünk, hanem olyan emberekért
dolgozunk és  teszünk,  akik  kiszolgáltatottak,  igénylik  a  szeretetet,  a  törődést,  az
iránymutatást, gondoskodást és mindezt mi szívvel, lélekkel tesszük, tudva azt, hogy
nemcsak  egyszerűen  elvégeztük  a  dolgunkat,  hanem  egy  embertársunkon
segítettünk.  Úgy  gondolom,  hogyha  az  elmúlt  egy  év  tekintetében  számot  kell
vetnünk,  akkor  elmondható,  hogy  olyan  súlyos  kihívás  elé  állította  a  szociális
ellátórendszert  is  a  világméretű  humán járvány  megjelenése,  amelyre  eddig  még
soha nem volt  példa.  Egy olyan háborút  kell  megvívnunk,  amelyben az ellenség
láthatatlan és mégis meg kell próbálnunk harcolni ellene, amelyet a szakágazatban
dolgozók  napi  szinten  meg  is  tesznek.  Összetartóan,  fegyelmezetten  végzik  napi
munkájukat  az  ellátottak  érdekében,  védve  őket  a  járványos  megbetegedéssel
szemben.  A járvány megelőzése és  elterjedésének  megakadályozása miatt  nagyon
komoly  összetartásra,  szervezettségre,  a  szabályok  betartására,  betartatására  van
szükség.  A  Covid-19  járvány  eddig  ismeretlen  volt  mindannyiunk  számára  és
minden eddiginél nagyobb kihívás elé állítja a szociális ellátó rendszert, ahogy ezt
megéljük a Szent Bernát Idősek Otthonában is.  Valamennyi otthonunkban ellátott
gondozottunkról  elmondható,  hogy  legalább  egy,  esetenként  több  krónikus
betegséggel  rendelkeznek,  amely  koruknál  és  egészségügyi  állapotuknál  fogva  a
járványos megbetegedés tekintetében súlyosbító tényező. Ebből fakadóan az otthon
dolgozóira még nagyobb pszichés nyomás nehezedik. A kollégák érzik a felelősség
súlyát, hiszen tudatában vannak annak, ha Ők maguk nem tartják be a szabályokat,
annak  súlyos  következményei  lehetnek  az  otthon  lakóira  nézve.  Természetesen
családanyaként, feleségként is élik a mindennapjaikat, amely ebben a járvány sújtotta
világban ugyanúgy fegyelmezettséget követel meg tőlük, azonban miután munkájuk
révén  más  emberek  ápolásáról,  ellátásáról  kell  gondoskodniuk,  ez  a  felelősség
hatványozódik, ezért nagyméretű nyomás alatt végzik a munkájukat. Kitartásukért,
elhivatottságukért köszönet jár nekik. Annál is inkább, mert mint tudjuk, az ellátó
rendszerben  az  ápoló-gondozó  személyzet  fluktuációja  erőteljes,  az  egészségügy



elszívó ereje jelentős, az anyagi megbecsülés okán vonzóbb ágazat. A Szent Bernát
Idősek Otthona vezetése, valamint a Fenntartó is mindent megtesz annak érdekében,
hogy működtesse az intézményt, biztosítsa a szükséges szakember állományt, amely
nehézségeket  ez  idáig  sikeresen  leküzdötte,  ugyanakkor  elmondható  a  jövő
tekintetében,  hogy  ennek  a  problémának  a  megoldása,  a  létszámhiány  pótlása  a
jövőre vonatkozóan komoly kihívások elé állítja az otthont. De mégis ünnepelünk,
igaz, hogy másképpen, más módon, mint ahogy eddig megszoktuk, a járványhelyzet
árnyékában mégis bizakodva nézünk előre, hiszen másként nem is tehetünk, mivel
ez a hivatásunk, a más embereken való segítés, és tudjuk, hogy a Mi munkánkon is
sok  múlik,  hogy  eredményesen  tudjunk  megküzdeni  a  járvánnyal.  Ismételten
köszönet  minden dolgozónak az  áldozatos,  sok esetben  erő  feletti  munkájáért.  A
köszönet mellett jó érzéssel tölt el, hogy az idősek otthonának valamennyi dolgozója
a Szociális Munka Napja alkalmából azonos összegű jutalmazásban részesül.
Kívánok  a  szociális  ágazatban  dolgozó  valamennyi  kollégának  erőt,  kitartást,
szeretetet, valamint kívánom, hogy a jövő évben ugyanebben az időszakban, amikor
eljön  a  Szociális  Munka  Napja,  már  csak  múlt  időben  beszélhessünk  az  idei  év
erőpróbáiról.
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