A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK DEMOKRATIKUS
SZAKSZERVEZETE

PROGRAM-NYILATKOZATA
A Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete alakuló ülésén
(2000. november24.) a következő program-nyilatkozatot fogadta el:
1.
A Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete (SZMDSZ) a szociális szakmai
szervezeteknél foglalkoztatott − közalkalmazott, köztisztviselő és szerződéses
munkaviszonyban álló − munkavállalók, e szervek nyugdíjasai, valamint e szakmát tanulók
és oktatók érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezeteként kíván működni. Tevékenységét
politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül, a Magyar Köztársaság Alkotmányának, az
Egyesülésről szóló Törvénynek, a hazai és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően, az
Alapszabályban foglaltak szerint végzi.
2.
Az SZMDSZ a hazai és a nemzetközi szakszervezeti mozgalom részeként, az egymás iránti
szolidaritás elve alapján, a munkavállalók érdekeinek érvényre juttatása érdekében
szorgalmazza minden lehetséges ügyben a szakszervezetek együttműködését.
3.
Tevékenységét elsődlegesen tagjai munkavállalói jogainak maradéktalan érvényesítéséért
fejti ki. Erőforrásai függvényében tagjainak jóléti szolgáltatásokat nyújt.
4.
Az SZMDSZ döntéseinek, állásfoglalásainak alapját az Emberi Jogok Európai Egyezményében és az
Európai Szociális Chartában rögzített elvek képezik.

5.
Az SZMDSZ fellép a kirekesztés, a negatív diszkrimináció minden formája, az emberek nemi, faji, vallási,
kulturális, társadalmi és szexuális hovatartozás szerint való megkülönböztetése ellen. Minden eszközzel
küzd az emberi méltóság, a szolidaritás értékeinek mind teljesebb elfogadtatásáért.

6.
Az SZMDSZ fel fog lépni annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályokban, valamint a
Szociális Munkások Etikai Kódexében rögzített szakmai elvárások teljesítését lehetővé tevő
munkafeltételek teremtődjenek meg. A munkavállalók jogait csorbító, jogos járandóságaik
biztosítását akadályozó munkaadók jogi, anyagi és erkölcsi felelősségre vonását
kezdeményezi.

7.
Az SZMDSZ minden lehetséges eszközzel küzd azért, hogy:
•

a nemzetközi jogelveknek és gyakorlatnak megfelelő szociális munka váljék
általánossá a munkahelyeken,

•

a szociális szakma társadalmi elismertsége, anyagi megbecsülése növekedjen,

•

munkahelyi kollektív szerződés védje a dolgozókat,

•

a korszerű humán erőforrás-gazdálkodás keretei között működő, átlátható, a szakmai
közvélemény előtt nyilvános előmeneteli rendszer alakuljon ki,

•

a munkavállalással összefüggő valamennyi intézkedés jogszerű, és − a személyiségi
jogvédelem körén kívül − nyilvános legyen,

•

a szolgáltatások működtetésében szektor semleges, egységes szakmai szabályozás és
finanszírozás váljék uralkodóvá,

•

a pályázat útján betölthető beosztások elbírálásában részt vegyen.

8.
Az SZMDSZ kiemelt figyelemmel kíséri és segíti a fiatal generáció pályakezdését.
9.

Az SZMDSZ saját eszközeivel fellép azért, hogy megteremtődjenek
a feltételei az integrált, magas színvonalú szakmai oktatásnak és
továbbképzésnek, valamint a személyes szociális szolgáltatást
nyújtók számára választható egyéni vagy csoportos szupervíziónak.
A
szociálpolitika
szakmai
megalapozottsága
érdekében
szorgalmazza tudományos kutatások végzését. Mindehhez a maga
eszközeivel segítséget nyújt.
10.
Az SZMDSZ célul tűzi ki, hogy bővíti a tagjait megillető munkahelyi szociális juttatások és
kedvezmények körét, szorgalmazza a kiegészítő nyugdíjpénztár-tagok munkáltatói
támogatását.
11.
Az SZMDSZ jogi eszközök alkalmazásával kényszerítse ki a Munkavédelemről szóló törvény,
valamint a munkáltató részére előírt kötelezettségek maradéktalan betartását.

12.
Az SZMDSZ kezdeményezni fogja a munkavállalással és a munkavégzéssel kapcsolatos
jogalkotó munka folytatását. Szorgalmazni fogja a szociális szakmát érintő törvények,
rendeletek és egyéb jogszabályok − e Program megvalósítását elősegítő − módosítását.
13.
Az SZMDSZ törekszik a hazai érdekegyeztetési rendszer korszerűsítésére. Elősegíti a
különféle országos, regionális, települési, szakmai ágazaton belüli és szakmák közötti,
munkahelyi érdekegyeztető és szakmai fórumok létrejöttét és működését.
14.
Az SZMDSZ a tagjait megillető szolgáltatások körében különös figyelmet fordít a jogi
képviseleti rendszer kiépítésére, hatékony működtetésére, fejlesztésére.
15.
Az SZMDSZ kiépíti saját információs rendszerét. Ennek érdekében kidolgozza és fenntartja
tájékoztatási rendszerét. Minden eszközzel segíti az információk továbbításáért felelős
tisztségviselői munkáját.
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