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Az egyesületről 

A National Association of Social Workers (NASW) a szociális munkások legnagyobb, 
több mint 140 000 taggal rendelkező szakmai szervezete az Amerikai Egyesült Államokban. 
Az egyesület missziója tagjai szakmai fejlődésének elősegítése, a szakmai sztenderdek 
létrehozása és karbantartása, valamint a józan szociálpolitika elősegítése. 
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Bevezetés 

A National Association of Social Workers (NASW) három fő feladata a szociális munka 
és a szociális munkások gyakorlatának támogatása, fejlesztése és védelme. Ezzel a misszióval 
összhangban a NASW szakmai sztenderdeket és irányelveket vezet be a minőségi szociális 
munkás gyakorlat támogatására. 
 
A szociális munkások egyre komplexebb, dinamikusabb társadalmi környezetben nyújtanak 
szolgáltatásokat, egyre népesebb ügyfélkör számára. A hivatás elsődleges küldetése "az 
emberi jólét növelése és a segítségnyújtás az emberek alapvető emberi szükségleteinek 
kielégítésében, különös tekintettel a kiszolgáltatott, elnyomott és szegénységben élő 
emberek szükségleteire és érdekérvényesítési esélyeik növelésére (empowerment)" (NASW, 
2008, p. 1). Az elmúlt évtizedben az Egyesült Államok súlyos recessziót élt át, az ebből 
következő társadalmi változások miatt pedig növekedett azon emberek száma, akik a köz- és 
magánintézmények támogatása nélkül nem képesek az alapvető szükségleteiket kielégíteni. 
A társadalmi és gazdasági változások nyomás alá helyezték a szociális munkás 
intézményeket: egyre többen keresnek szociális munkás szolgáltatásokat, miközben a 
szolgáltatók gyakran tapasztalnak költségvetési megszorításokat, és így erőforrások híján 
képtelenek megfelelni a kétségbeesett segítségkérők igényeinek. 
 
Sajnálatos módon a szociális munkások által nyújtott szolgáltatások felhasználóinak száma és 
változatossága, valamint a szolgáltatások színhelyének sokfélesége hozzájárult ahhoz, hogy a 
szociális munkás gyakorlat környezete egyre kiszámíthatatlanabbá és gyakran veszélyesebbé 
vált. A szociális munkások a verbális és fizikai támadások célpontjai az intézményekben 
éppúgy, mint az ügyfeleknél tett családlátogatások során. Tragikus módon voltak szociális 
munkások, akik megrokkantak, vagy életüket vesztették "kötelességük teljesítése során". 
 
A biztonságos hivatásgyakorlás irányelveinek kidolgozása azért is időszerű, mivel 2020-ra a 
hivatás gyakorlóinak száma előre léthatóan 25 százalékkal nőni fog (U.S. Department 

of Labor, Bureau of Labor Statistics, 2012). Ezek az irányelvek nélkülözhetetlenek a 
képzett szociális munkások megtartásához és újak felvételéhez. Ezenkívül a NASW irányelvek 
hasznos forrást nyújthatnak a helyi közösségek, magán- és állami szervek; valamint a helyi, 
állami és szövetségi politikai döntéshozók számára, akik biztonságosabb munkakörnyezetet 
igyekeznek teremteni a szociális munkások számára. 

Alapelvek 

Az irányelvek kidolgozását a következő előfeltevésekre alapoztuk: 
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A szociális munka társadalmi kontextusának figyelembe vétele 

Ezek az irányelvek a szociális munkás tevékenységgel kapcsolatos biztonsági és 
kockázati tényezőkre vonatkoznak, de nem szeretnénk azt sugallni, hogy a szociális munka 
eleve vagy szokatlanul veszélyes hivatás.  A szociális munkások tudják és értik, hogy az 
ügyfelekkel/kliensekkel/paciensekkel való interakció sok tevékenység sarokköve. A szociális 
munkások ügyfeleinek túlnyomó többsége semmiféle fenyegetést vagy veszélyt nem jelent a 
hivatás gyakorlói számára. Azokban az esetekben ahol a fenyegetések jelen vannak, a 
szociális munkások többsége azt tapasztalja, hogy munkaadói megfelelően foglalkoznak a 
biztonságuk kérdéseivel (Whitaker, Weismiller, & Clark, 2006). Vannak azonban olyan 
szociális munkás munkakörök (mint amilyenek a gyermekjóléti, a mentál-egészségügyi, az 
igazságügyi terület vagy a családi erőszak áldozatainak menedékhelyei), ahol a szociális 
munkások nagyobb valószínűséggel találkoznak az erőszak megnövekedett kockázatával. 
Ezekkel az irányelvekkel a gyakorló szociális munkásokat igyekszünk támogatni, de 
semmiképpen sem szeretnénk a szolgáltatásainkat felhasználó klienscsoportok némelyikével 
kapcsolatos sztereotip vagy leértékelő álláspontokat terjeszteni. 

A szociális munkásoknak joguk van a biztonsággal kapcsolatos kétségeiket jelenteni 

A szociális munkásoknak joga van a munkahelyi biztonsághoz, és a felszólaláshoz a 
biztonságos munkakörülmények megteremtése érdekében. Így azoknak a szociális 
munkásoknak, akik a személyes biztonságukkal kapcsolatos gondjaikat jelentik, vagy 
segítséget kérnek a biztonságuk érdekében, nem tarthatnak attól, hogy főnökeik vagy 
kollégáik megbüntetik és hibáztatják őket, vagy megkérdőjelezik szakmai kompetenciájukat. 

Az általános biztonsági eljárások alkalmazása 

A szociális munkásoknak rutinszerűen alkalmazniuk kell az általános biztonsági 
eljárásokat munkájuk végzése során. Erőszak történhet és történik minden gazdasági, 
társadalmi, nemi és faji csoport esetében. Hogy elkerüljük az emberek bizonyos 
csoportjainak sztereotip szemléletét, a szociális munkásoknak minden kliens és szolgáltatás 
esetében vizsgálniuk kell a biztonsággal és a kockázatok csökkentésével kapcsolatos 
kérdéseket. Az erőszak előfordulásával kapcsolatos kockázati tényezők (egyéni/klinikai, 
környezeti és történeti) alapos megértése jelentheti a biztonsági feltárás alapját. A szociális 
munkásoknak azt is szem előtt kell tartaniuk, hogy személyes adataik bárki számára 
elérhetők az interneten, főleg a közösségi oldalakon. Az általános biztonsági eljárásokhoz 
tartozik a biztonsági terv kidolgozása a mindennapi tervezési folyamatok részeként. Az 
általános biztonsági tervezés nem jelenti azt, hogy a szolgálatoknak nem kellene különös 
biztonsági intézkedéseket bevezetniük, amennyiben a szociális munkásokat veszélyes 
feladatokkal bízzák meg.  Ezekben az esetekben speciális eljárásokat kell alkalmazni, hogy 
csökkentsék a szociális munkást fenyegető veszélyt (ilyen például rendőrségi segítség kérése, 
amikor gyermeket vagy cselekvőképtelennek minősített személyt emelnek ki a családból). 

A vezérfonal céljai  

Ezek az irányelvek a szociális munkás gyakorlat kontextusában vizsgálják a 
biztonsággal kapcsolatos kérdéseket. Ideális esetben az irányelvek ösztönözhetik az 
intézmények előírásainak és működésének fejlesztését a szociális munkások biztonságának 
növelése érdekében. Ezen kívül a szociális munkások az irányelvek segítségével értékelhetik 
a biztonsággal kapcsolatos intézményi kultúrát, és ezzel javíthatják a szakmai és személyes 
jóllétüket. A szociális munkás képzések is jobban tudják biztosítani, hogy tanterveik és 
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terepgyakorlati programjaik összhangban álljanak a céllal, hogy hivatásunk biztonságosabb 
legyen. 

 
Az irányelvek konkrét célja, hogy  

 tájékoztassák a szociális munkásokat, a döntéshozókat, a munkaadókat és a 
nyilvánosságot a szociális munkások biztonságának fontosságáról az intézményekben és 
a terepen; 

 alapot nyújtsanak a szociális munkás alap- és mesterképzéseknek, terepgyakorlati 
programoknak, valamint az intézmények belső továbbképzéseinek továbbfejlesztéséhez, 
továbbá munkahelyi biztonsággal kapcsolatos oktatási segédanyagok kidolgozásához; 

 síkra szálljanak a szociális munkások biztonságos munkakörülményekhez való jogáért; 

 támogassák olyan biztonságtechnikai eszközök kifejlesztését, amelyek elősegítik a 
szociális munkások munkahelyi biztonságát; 

 ösztönözzék a szociális munkásokat, hogy vegyenek részt olyan közpolitika fejlesztésében 
és finomhangolásában, ami engedélyekkel, szabályozással és erőforrásokkal segíti a 
szociális munkások munkahelyi biztonságát; 

 buzdítsák a szociális munkásokat, hogy vegyenek részt a munkahelyi biztonság jó 
gyakorlatainak fejlesztésében, tökéletesítésében és a mindennapi gyakorlatba való  
integrálásában. 
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A szociális munkások munkahelyi biztonságának irányelvei 

 

1. sztenderd: A biztonság és biztosítás szervezeti kultúrája 

A szociális munkásokat alkalmazó intézményeknek olyan szervezeti 
kultúrát kell létrehozniuk és fenntartaniuk, amely elősegíti 
munkavállalóik biztonságát és biztosítását. 
 

Magyarázat 

 A szociális munkásoknak lehetőségük kell legyen arra, hogy fizikai, szóbeli és 
pszichológiai erőszaktól és a fenyegetéstől mentes környezetben dolgozzanak. A 
munkahelyi biztonság megköveteli, hogy a szervezeti vezetők megfelelő gondossággal 
járjanak el az erőszak-kockázatokkal szembeni fellépés minden pontján, az erőszak 
megelőzésétől és az erőszakra adott szervezeti választól az erőszakot elszenvedő szociális 
munkás támogatásáig. Ezért a szociális munkásokat foglalkoztató szervezeteknek be kell 
mutatniuk a képességüket arra, hogy a munkatársaik biztonságával kapcsolatos ügyeket 
megfelelően kezelik. A szociális munkások munkaadóinak olyan intézményi alapelveket 
és eljárásokat kell kidolgozniuk, amelyek maximálisan biztosítják a munkavállalók 
biztonságát és biztosítását a hivatali helyiségben éppúgy, mint a terepen. A biztonsági 
kultúrához tartoznak a következők: 

 Biztonsági irányelvek, amelyek 
o kinyilvánítják a szervezet vezetőségének szóbeli és írásbeli elköteleződését 

minden munkavállaló (beleértve a szakképzett munkavállalók mellett a 
kisegítő személyzetet is) biztonságát; 

o irányítják a veszélyes (vagy ellenséges és erőszakos) viselkedés kezelését a 
munkahelyen (beleértve a klienseket, munkatársakat és vezetőket), 

o biztonsággal foglalkozó munkacsoportok vagy bizottságok alakulnak az 
irányelveknek és működési elveknek megfelelő gyakorlat ellenőrzésére, 
valamint a kollegiális támogatás biztosítására az esetek bekövetkezésekor és 
az után. 

 A biztonsággal foglalkozó bizottság 
o ellenőrzi az intézmény azon működési elveinek lelkiismeretes alkalmazását, 

felhasználását és folyamatos figyelemmel kísérését, melyek a munkatársak, a 
kliensek, a vezetők és az irányító testületek biztonságával kapcsolatos 
elkötelezettséget húzzák alá; 

o biztosítja, hogy az intézményesült biztonsági protokollokat rendszeresen 
frissítsék és alkalmazzák; 

o meghatározzák és vizsgálják a fizikai intézkedéseket és technológiát, amelyek 
hozzájárulnak a szociális intézmény alkalmazottainak biztonságához, és 
elősegítik azt; 

o folyamatos proaktív kockázatértékelést végeznek, amelynek során azonosítják 
a veszélyes helyzeteket és munkakörülményeket, valamint kidolgozzák az 
eligazítást és továbbképzést azokról a gyakorlatokról, amelyek csökkenthetik, 
minimalizálhatják vagy megszüntethetik az nagy kockázattal járó tényezőket.  
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 Adatkezelési és jelző tevékenységek 
o incidensjelzői rendszer létrehozása és működtetése a fenyegetések, erőszakos 

cselekmények és a vagyoni károk jelzésére és nyomon követésére. A 
jelzőrendszernek lehetővé kell tennie az adatok elemzését típusonként, az 
előfordulás helye, súlyossága és előfordulásának körülményei szerint; 

o eljárás kidolgozása, amely lehetővé teszi a jelzést és adatgyűjtést a 
támadásokról, a fenyegetésekről és a visszaélésekről. A jelzések és adatok 
elemezhetők annak érdekében, hogy tájékoztassák a szervezet döntéshozóit 
az erőszak előfordulásáról, gyakoriságáról, hogy ezzel alátámasszák a 
biztonsági protokollok kidolgozását és az erőforrások elosztását; 

o a biztonsági kockázatokról (úgymint támadás, fenyegetés és visszaélés) szóló 
információ rendszeres gyűjtése és elérhetővé tétele, továbbá 
esetmegbeszéléssel, tréninggel, oktatással és működési elvek létrehozásával 
kockázatmenedzsment stratégia kidolgozása. 

2. sztenderd: Prevenció 

A szociális munkásokat alkalmazó szervezetek célja, hogy olyan biztonsági 
kultúrát alakítsanak ki, amely proaktív megelőző megközelítést alkalmaz az 
erőszak és kockázat kezelésére. 

Magyarázat 

A megelőzési tevékenységek a rendelkezésre álló információk felhasználásával 
minimalizálják az erőszakos incidensek jövőbeli kockázatát. Ezért a preventív megközelítés 
magába foglalja a múltbéli események elemzését és megértését, valamint olyan 
intézkedések meghatározását, amelyekkel kikerülhetők vagy elkerülhetők ezek újbóli 
megjelenése. A múltbeli események felmérésekor a következő tényezőket kell figyelembe 
venni: 

 az incidens típusa (például verbális fenyegetés / abuzus, megfélemlítés, tényleges 
fizikai támadás vagy annak kísérlete, vagyoni kár, fenyegető követés)  

 az incidens súlyossága (az emberek vagy szervezetek jólétével kapcsolatos károk) 
o fizikai egészséget ért kár (testi sértés) 
o mentális egészséget ért kár (pszichológiai és érzelmi sérülés / károsodás / 

hatás) 
o anyagi kár (a vagyoni kárral, embereket vagy a szervezetet ért kárral 

kapcsolatos kiadások) 

 munkatársak, kliensek és tanúk, akik részt vettek vagy tanúi voltak az incidensnek; 

 a protokollok vagy működési elvek gyengéi/megsértése, hiányosságai, amelyek 
elősegítették vagy hozzájárultak az eseményhez, vagy nem akadályozták meg annak 
bekövetkezését (eljárási, környezeti tényezők, hibás helyzetfeltárás vagy a biztonsági 
protokollok félreértése)  

 a személyzetnek a kockázatcsökkentéssel és a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos 
orientációs és képzési igényei, 

 a jelenlegi működési elvek és protokollok/eljárások hiányosságainak felmérése. 
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3. sztenderd: Biztonság az irodában  

A szociális munkások irodai környezetének elő kell segítenie a szociális 
munkások és klienseik biztonságát. 

Magyarázat 

Az irodai / intézményi környezetnek, ahol a szociális munkások dolgoznak, nemcsak 
biztonságosnak kell lennie, hanem aktívan támogatnia és ösztönöznie kell a biztonságos 
tevékenységet. Ezek a tevékenységek magukban foglalhatják (de nem korlátozódnak 
ezekre):  

 olyan munkaterek, amelyek lehetővé teszik, hogy a szociális munkások egy 
potenciálisan erőszakos helyzetben könnyen távozzanak; 

 hozzáférés olyan berendezésekhez, amelyekkel másokat riasztani lehet a biztonsági 
kockázatok bekövetkeztekor; 

 a vizuálisan nyitott találkozóterek ("kockázati helyiségek") elérhetősége, vagy egy 
másik kolléga jelenléte olyan kliens esetében, aki verbális abuzusra vagy agresszióra 
hajlamos; 

 korlátozott hozzáférés a fegyvernek használható tárgyakhoz (pl. tűzőgépek, 
papírsúlyok, ollók, öntött műanyag székek vagy felszedhető és dobható irodai 
dekorációk stb.); 

 a belépéshez és a hozzáféréshez való hozzáférés korlátozása (például kamerával 
megfigyelt terület, a hozzáférés korlátozása biztonsági őrrel, fémdetektoros szűrés, 
golyóálló üveg);  

 jól megvilágított folyosók, amelyek az alkalmazottak munkaterületeihez vezetnek;  

 biztonsági kapu a munkaszobákhoz, mely biztosítja a munkaterületek és a közösségi 
terek elkülönítését. 
 

4. sztenderd: Biztonsági berendezések használata 

A szociális munkásokat alkalmazó szervezeteknek megfelelően és 
hatékonyan kell alkalmazniuk a biztonságtechnikát a kockázat 
minimalizálása érdekében. 

Magyarázat 

A kockázatértékelés rámutathat, hogy szükség van technikai eszköz beszerzésére a 
szociális munkások veszélyeztetettségének minimalizálása érdekében. Bár a technológia 
önmagában nem megoldás, hasznos eszköz lehet a biztonság kultúrájának 
megteremtésében és fenntartásában. Fontos, hogy a személyzet megértse, a biztonsági 
berendezések nem akadályozzák meg az incidensek bekövetkezését, és nem 
helyettesítheti a biztonság tervezését. 

Mint minden technikai eszköz alkalmazásakor, figyelembe kell venni annak korlátait, 
valamint használatának jogi és etikai kérdéseit. A technikai eszköz sikeres felhasználása 
egyrészt átfogó és befogadó megközelítést követel a megfelelő eszköz megtalálásához, 
másrészt szükséges hozzá az alkalmazottak teljes körének elkötelezettsége, hogy 
megfelelően fogják azt használni. A technika nem helyettesíthet más lényeges 
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követelményeket. A technikai eszközre támaszkodás ugyanakkor elősegítheti a hamis 
biztonságérzet kialakulását. 

A biztonságtechnikai eszközök bevezetését világos protokollokkal és képzéssel kell 
kísérni, mely tisztázza az eszközök korlátait és a megfelelő felhasználását (ki és milyen 
körülmények között használhatja). Választható eszközök: 

 belső riasztó rendszer, mely pánikgombbal működtethető az irodákban; 

 belső riasztó rendszer, ami kulcstartóról vagy más mobil eszközről működtethető; 

 pánikgomb, ami a közbiztonság szervezeteihez kapcsolódik (rendőrség, 
mentőszolgálat, tűzoltóság); 

 mobil biztonsági berendezések, amelyekbe GPS és/vagy audio/video felvevő van 
építve; 

 személyes biztonsági berendezések (például néma pánikgombok, személyiigazolvány-
tartó hangfelvevővel); 

 Biztonsági kamerák, ahol helyénvaló. 

Az ügyfeleket és a személyzetet tájékoztatni kell a biztonságtechnikai eszköz 
használatáról, különösen, ha audió/videó felvétel történik. Bár az ügyfelek nem okvetlenül 
tudják, hogy hol vannak a jelzőrendszerek, a biztonságtechnikai eszköz használatának 
ismerete megakadályozhatja az erőszakos viselkedést. A technika azonban semmilyen 
körülmények között nem használható az ügyfelek és a személyzet megfélemlítésére vagy 
kényszerítésére. A biztonságtechnikát nem szabad az alkalmazottak megfigyelésére vagy 
ellenőrzésére használni. 

 

5. sztenderd: Mobiltelefonok 
A szociális munkásoknak mobiltelefonnal kell rendelkezniük, hogy a terepen 
biztonságban legyenek.  

 

Magyarázat 
A mobiltelefonok az irodán kívüli kommunikáció szükséges eszközei. Amikor csak 

lehetséges, a szociális munkásoknak személyes telefonok helyett irodai telefonokat kell 
használniuk, ami csökkenti személyes adataik hozzáférhetőségét. Bár a kommunikáció kiváló 
eszköze, a mobiltelefon hozzájárulhat egy agresszív helyzet eszkalálódásához, ezért a 
szociális munkásnak érzékenyen és tapintatosan kell használnia. A mobiltelefon által nyújtott 
biztonság növelése érdekében  

 

 a mobiltelefon legyen teljesen feltöltve, legyen tartalék akkumulátor kéznél, és legyen az 
autóban töltő; 

 a szociális munkásnak ismernie kell a mobiltelefon-lefedettség korlátait azokon a 
területeken, ahol klienseket látogat; 

 a tereplátogatás előtt győződjön meg róla, hogy ismeri a telefon megfelelő használatát; 

 a gyorstárcsázási menüben szerepeljenek a sürgősségi kontaktok; 

 a GPS követő alkalmazást tartsa aktívan míg a terepen van; 

 állapodjanak meg és használjanak "kódokat" vagy kifejezéseket, amelyek vészjelzőként 
szolgálhatnak a vezetők vagy kollégák számára; 

 ne felejtse el, hogy ne használja kézben a mobiltelefont vezetés közben; 
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 hívás helyett szöveges üzeneteket küldjenek a körülmények ismeretében, de ne vezetés 
közben; 

 diszkréten használja a telefont, hogy akaratlanul se növelhesse a helyzet 
bizonytalanságát, és elkerülje a rablás áldozatává válást. 
 

6. sztenderd: A tereplátogatások kockázatértékelése 
 

A szociális munkásoknak, akik rendszeresen látogatják a klienseiket, sokféle 
biztonsági kockázattal kell számolniuk. Minden helyszíni látogatás előtt 
kockázatfelmérést kell készíteniük, és meg kell tervezniük az erőszak 
kockázatának csökkentése érdekében szükséges lépéseket.  
Magyarázat 
 

A szociális munkások, akik az ügyfeleket lakhelyükön látogatják, számos biztonsági 
kockázattal szembesülhetnek. A kockázatfelmérés menete: 

 A környezeti tényezők feltárása 
o Rendelkezik a szociális munkás a látogatáshoz pontos címmel, hogy ne látsszon 

elveszettnek vagy zavarodottnak? 
o Erőszak fenyeget a területen? 
o A látogatás időpontjában nagyobb a kockázat, mint más napszakban? 
o Vannak más tényezők, amelyek erőszakkal fenyegetnek, vagy más szempontból 

veszélyesek (időjárási jelenségek vagy katasztrófahelyzetek, szélsőséges meleg 
vagy hideg, jeges utak)?  

o Történtek olyan események a területen az elmúlt 48 órában, amik növelhetik a 
kockázatot (például gyilkosság, emberrablás, rablás, drogkereskedés)? 

o Van-e a térségben csökkent mobilvétel (pl. alagutak, külterületek)? 
o A szociális munkásokat alkalmazó szervezet azonosítása (például a jármű logója) 

növeli-e a kockázatot? 
o Vannak-e csoportok vagy egyének az úton a látogatás helyszínére vagy annak 

közelében?  

 Az ügyfél lakóterének értékelése 
o A helyszín megközelítéséhez szükséges felvonó vagy a lépcső használata? 
o A közös terek jól megvilágítottak és tiszták? 
o A kijáratok könnyen megközelíthetőek? 
o Kik lesznek a kliens lakásában a látogatáskor (gyerekek, szülők, más rokonok vagy 

barátok, állatok, beleértve az őrkutyát)? 
o A kliens, családtagjai vagy barátai között van-e köztudottan bűnelkövető vagy 

bántalmazó?  
o Van-e kockázata a fertőzésnek, vannak-e kártevők a lakásban? 
o Tudomásunk szerint vannak-e a családnak fegyverei?  

 A javasolt munkatevékenységek értékelése 
o A szociális munkás a látogatás során magas kockázatú tevékenységeket folytat-e 

(például a gyermek kiemelése, az ellátások csökkentésének bejelentése, a szülői 
jogok megszüntetése, kényszergyógykezelés végrehajtása, a családon belüli 
erőszak áldozatának átszállítása a menedékházba, más nemkívánatos információ 
közlése)?  
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 A kliens esetleges megnövekedett kockázatot jelentő állapotának feltárása 
o Van-e az ügyfélnek problémája szerhasználattal, különösen alkohollal? 
o Van-e az ügyfélnek mentális betegsége vagy személyiségzavara, különösen akkor, 

ha kezeletlen? 
o Van-e az ügyfél előtörténetében gyakori erőszakos vagy fenyegető magatartás? 
o Van-e a kliensnek vagy vele élőknek fertőző betegsége?  

 A szociális munkás sebezhetőségének értékelése 
o Egyedül dolgozik? 
o Vannak-e olyan látható fizikai jellemzői, amelyek növelhetik a sebezhetőséget 

(terhesség, fogyatékosság, gyógyászati segédeszköz használata)? 
o Tapasztalatlan? 
o Félénk, sérülékeny, elveszett vagy zavart? 
o Hanyag és/vagy túlzott önbizalommal bír? 
o Elfogult vagy vannak sztereotípiái, amelyek következtében túlzottan vagy 

alulreagálja a biztonsági fenyegetéseket? 
o Van-e az öltözködésében valami (ékszer és egyéb értéktárgyak, magas sarkú cipő, 

stb.), ami növeli a sérülékenységet? 
o Vannak-e rajta olyan kiegészítők (politikai kitűzők, vallásos ékszerek), amelyek 

reakciókat válthatnak ki? 
o Van-e a megjelenésében olyasmi (pl. tetoválás, testékszer), amely nem fedhető 

le, és amely vonzhatja/növeli a figyelmet? 
o Van-e vagy hiányzik a biztonsági terv?  

 Az esetleg szükséges vészhelyzeti eszközök értékelése 
o A jármű jó és működőképes állapotban van-e? 
o A mobiltelefon teljesen fel van töltve? 
o A kézi adóvevő működik? 
o A segélyhívó telefonszámok elérhetők? 

 A biztonság kérdésének megvitatása az ügyféllel, hivatalosan kölcsönös biztonsági 
szerződésként; vagy informálisan a kölcsönös biztonság 
kérdésének megtárgyalásaként. 

 
A szociális munkásoknak felkészültnek kell lenniük az intézmény kockázat-feltárási 

eszközének használatára, és a menedzsmentnek ellenőriznie kell, hogy azt következetesen 
használják-e.  Ha egy kockázatot azonosítanak, biztonsági tervet kell kidolgozni, ez része az 
esetkezelési tervnek, és a cselekvési tervet úgy kell összeállítani, hogy csökkenjen a kockázat. 
Ha úgy látják, hogy a kockázat túl nagy ahhoz, hogy az általános óvatossági rendszabályok 
betartásával minimalizálni lehessen, a szociális munkás kapjon lehetőséget arra, hogy a 
menedzsment támogatásával alternatív megoldásokat találjon, amíg – köszönhetően a 
helyzet változásának vagy megfelelő támogatása elérhetővé válásának – a kockázat 
minimalizálódik. A megfelelő támogatás magában foglalhatja: a szociális munkás egy 
kollégával vagy felettessel kísérve megy ki a családhoz, kísérheti a rendfenntartó szervek 
képviselője is, e mellett meg lehet változtatni a látogatás napját, idejét, vagy a látogatás 
helyszínét biztonságosabbra, végső esetben pedig el is lehet halasztani a látogatást.  
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7. sztenderd: Ügyfelek szállítása 

A szociális munkásoknak fel kell ismerniük az ügyfelek szállítása során 
felmerülő sajátos biztonsági problémákat. 

 

Magyarázat 

Amennyiben az ügyfelek szállítása a szociális munkások munkakörének része, a 
munkáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy meglegyenek a szociális munkások és a 
kliensek védelme érdekében szükséges működési elvek és gyakorlatok. Amikor a szociális 
munkás felveszi a klienst, meg kell győződnie a következőkről: 

 az ügyfél izgalmi szintje (ha izgatott), szer-befolyásoltsága, és a látogatás jelentése a 
kliens számára; 

 annak valószínűsége, hogy a kliensnél fegyver van; 

 saját megítélése szerint van-e biztonsági kockázat. 

A szociális munkásnak meg kell vizsgálnia a jármű állapotát is: 

 A jármű belsejében nincsenek-e fegyverként használható tárgyak (pl. tollak, ceruzák, 
magazinok, könyvek, kézi eszközök, forró italok)? 

 Jól működik-e a jármű (pl. bőséges üzemanyag, működő fékek, fényszórók / hátsó 
lámpák)?  

 A jármű megfelelő biztonsági berendezésekkel van-e felszerelve az esetleges 
vészhelyzetekből való kikerüléshez (pl. jelző fények, akkumulátorkábelek, pótkerék)? 

Gyermek szállítása esetén a szociális munkásnak 

 be kell kapcsolnia a gyermekbiztonsági zárakat a járműben; 

 tudnia kell a gyermek életkorának és méretének megfelelő gyermekülés megfelelő 
használatát és felszerelését; 

 ha szükséges, egy másik szociális munkást is hívjon magával az ügyfél szállításához. 

Ha úgy tűnik, hogy az ügyfelet nem lehet biztonságosan szállítani, vagy a jármű nem 
biztonságos, az ügynökség működési elveinek meg kell tiltaniuk, hogy a szociális munkás az 
ügyfelet szállítsa. 

 

8. sztenderd: Részletes jelentés 

A szociális munkásoknak részletes jelentést kell készíteniük a 
tereplátogatásokról.   
 

Magyarázat 

A területen dolgozó szociális munkásoknak biztosítaniuk kell, hogy az irodai 
környezetükben (mentor, vezető, munkatárs) tisztában legyenek tartózkodási helyükkel és 
terveikkel. Ezt az információt biztos helyen kell tartani úgy, hogy csak az alkalmazottak azon 
része férjen hozzá, akiket illet. Minden tereplátogatás előtt a szociális munkásnak 

 rögzítenie kell a látogatások és megbeszélések helyszínének címét abban a sorrendben, 
ahogy tervezi; 

 információt kell adnia a meglátogatott kliensekről; 
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 jelezze minden látogatás várható tartamát (megbecsülve az érkezés és indulás 
időpontját); 

 rögzítse az általa használt jármű adatait (rendszám, típus, szín); 

 jelentse a terv változását a vezetőnek vagy a kijelölt intézményi stábtagnak (például ha 
egy látogatás késik vagy meghiúsul); 

 minden esetben vigye magával a hivatali azonosító kártyáját. 
 
Minden egyes látogatást követően, rögtön a találkozó után, vagy amint ez biztonságosan 

megtehetik, a szociális munkásoknak be kell jelenteniük a vezetőnek vagy a kijelölt 
stábtagnak, hogy a találkozót befejezték. A szociális munkásoknak szintén jelenteniük kell a 
helyszínről a következő ütemezett találkozó kezdését, vagy azt, hogy befejezték a 
látogatásokat. Az intézményeknek ki kell fejleszteniük, és szigorúan be kell tartaniuk azokat 
az előírásokat, amelyek támogatják a munkavállalók biztonságának ellenőrzését a területen, 
és meg kell győződniük arról, hogy munkavállalójuk biztonságosan befejezte látogatásait. Ha 
egy szociális munkás elmulasztja a visszajelzést, akkor a rendszerek azonnal megteszik a 
szükséges lépéseket a szociális munkás nyomon követésére és biztonságának ellenőrzésére. 
Ha a területen a szociális munkásokkal nem lehet a szokott módon kapcsolatot létesíteni, 
akkor a rendőrséget kell hívni. 

 
 

9. sztenderd: Az incidens utáni jelentés és teendők 

A szociális munkások munkáltatóinak protokollokat kell kidolgozniuk az 
erőszakos vagy abuziv esetek előfordulását követő teendőkre vonatkozóan. 
 

Magyarázat 
 

Az intézmények legjobb szándékai ellenére sem lehet az erőszak vagy az abuzus 
minden előfordulását előre jelezni vagy elkerülni. A szociális munkások munkáltatóinak 
azonban kötelessége olyan működési elveket és protokollokat kidolgozni, amelyek az 
erőszakos vagy abuziv támadások áldozatainak helyzetét javítják, és a jövőbeli incidensek 
elkerülését segítik. A protokollok a következőket tartalmazhatják: 

 gyors segítségnyújtás a munkavállaló számára; 

 az orvosi ellátás szükségességének felmérése és az orvosi segítségnyújtás 
megszervezése; 

 a személyzet és a tanúk kikérdezése; 

 az eseményről beszámoló készítése, szempontok:  
o az esemény helye és időpontja,  
o kik voltak jelen/érintettek,  
o a sérülések leírása,  
o a tényezők, amelyek hozzájárultak az incidens bekövetkezéséhez; 
o ajánlott volt-e orvosi szolgáltatások igénybevétele, és az megtörtént-e? 

 biztonsági terv kidolgozása az incidens tanulságai alapján 

 a szükséges intervenciók más ügyfelekkel és az események megfigyelőivel kapcsolatban; 

 az érintett szociális munkás eseteinek elosztása;  

 szükség szerint technikai és jogi segítség felajánlása; 
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 pénzügyi kártérítés felajánlása a vagyoni kárért; 

 átirányítás felajánlása a munkavállalókat segítő programhoz; 

 a biztonsági terv követése; 

 a működési elvek és eljárások minőségbiztosítási felülvizsgálata. 

 

10.  sztenderd: Biztonsági továbbképzés 

 
A szociális munkásoknak évenként biztonsági továbbképzésben (vagy 
szükség esetén esetmegbeszélésben) kell részt venniük, amely fejleszti és 
fenntartja képességüket a biztonságos gyakorlatra. 

Magyarázat 

A biztonsági képzés magába foglalhatja  

 a kockázatelemzés, a kockázatkezelés, a kockázatcsökkentés módszertanát; 

 a korábban elkészített biztonsági cselekvési terv ismertetését; 

 a kilépési stratégiákat,  

 a verbális de-escalációs technikáka; 

 az erőszakos vagy potenciálisan erőszakos kliensekkel kapcsolatos klinikai beavatkozások 
hatékony stratégiáit;  

 az erőszakmentes önvédelem és a másodlagos traumafeldolgozás kérdéseit; 

 a biztonságtechnikai eszközök használatát; 

 az önsegítés technikáit a másodlagos trauma hatékony kezelése érdekében. 

 

11. sztenderd: A szociális munkás hallgatók biztonsággal kapcsolatos 
tanulási tapasztalatai 

 
A szociális munkásoknak tanulóéveik alatt fel kell készülniük a szociális 
munka biztonságos gyakorlására. 

 
 

Magyarázat 
Mivel a terepgyakorlati tapasztalatok a szociális munka tantervének fontos részét 

képezik, a szociális munkás képzések felelősek annak biztosításáért, hogy a szociális munkás 
hallgatók megfelelő tudást kapjanak a biztonsággal kapcsolatos koncepciók és technikák 
vonatkozásában, továbbá biztonságos környezetben tanítsák őket tereptanáraik.  
A szociális munka biztonsága integráns része kell legyen a terepgyakorlat és a tereptanár 
tantervének. Az iskoláknak megfelelő biztonsági tervvel és eljárásokkal rendelkező 
terephelyszínre kell kihelyezniük a hallgatókat, a protokollokat mind a terepgyakorlat kísérő 
szemináriumokon, mind pedig a terepintézményben át kell a hallgatókkal tekinteni. A 
szakmai biztonságnak mind az iskolában, mind a terepintézményben központi kérdésnek kell 
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lennie. Azon hallgatóknak, akiknek aggodalmaik vannak a terephely biztonságával 
kapcsolatban, támogatást kell kapniuk mindaddig, amíg biztonságban nem érzik magukat. Ha 
a hallgató félelmeit nem lehet megszüntetni, alternatív terepintézményt kell számára 
ajánlani. 

 
       Fordította: Kozma Judit 
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