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Prof. Dr. Roland Brake: 

 

A német szociális munka története – a szociális munka ma 
 
1.  
A német szociális munka az angol és amerikai „settlement1” - hagyományokból fejlıdött ki. Dennison 
volt az, aki a szociális munka úttörıjeként Kelet-Londoni szegénynegyedekben dolgozott – utána 
Samuel és Henrietta Barnett megalapította a Tonybee Hall és Oxford House nevü intézményeket. 
A szegénynegyedek lakói között a „3R” megerısítésére törekedtek: olvasás (Reading), Írás (Wrinting), 
és matematika (Arithmetic). A Chicago-i Jane Addams hasonlóképpen olyan marginalizált társadalmi 
csoportok segítését tőzte ki célul, mint a szegények, fogyatékkal élık, migránsok és hajléktalanok. A 
közösségi munka motivációi elıször is az emberiesség és a vallás voltak, a második tényezı pedig az a  
jószolgálati tevékenység volt, amelyet a munkásosztály bizonytalan szociális körülményeinek  
javítására irányult. A szociális munka megalapítói arra a következtetésre jutottak, hogy a társadalmi 
hátrányokat csak akkor lehet megfelelıen kezelni, amikor a szociálpolitika és az oktatáspolitika 
közösen dolgoznak. A szociális munka céljai tehát a következık voltak:  
 

 Az önsegítés elısegítése (mint az „empowerment2” egy korai formája 
 A diszkrimináció áldozatainak csoportos munkája és megszervezıdése 
 Az oktatás népszerősítése 
 A szegénység, munkanélküliség és hajléktalanság elleni küzdelem. 

 
A szociális munka alapelvei pedig:  

 Ne legyen jótékonykodás, mivel a túl sok juttatás függıségi helyzethez vezet 
 Ne legyen paternalizmus („empowerment”) 
 Ne legyen osztály – megkülönböztetés  

 
2.  
Németországban az elmúlt évszázadban szomszédsági központok épültek ki – e fejlesztésekhez Walter 
Classens, Friedrich Sigmund-Schultze  és Herta Kraus nevét társíthatjuk. Nagyon sok szociális munka – 
jellegő tevékenység és szervezet kezdett mőködni az elsı világháború és 1922 között. Ebben az 
idıszakban a szociális munka céljai:  

 A lakhatás-politika irányai (helyi kapcsolatok) definiálása, 
 Közösségi központok létrehozása, 
 A mentális és gazdasági leépülés okainak felkutatása, 
 Az amerikai és brit település – elképzeléseknek az adaptációja voltak. 

 
Németországban a szociális munkát a fasizmus idejében beszüntették, a nácik a harmincas években 
minden közösségi központot bezártak az elfoglalt területeken. A második világháború alatt így a 
szociális munka csak, mint pénzügyi segítségnyújtás mőködött, a németországi szociális munkások 
pedig emigráltak.  
A második világháború után a szociális munka kezdett új erıre kapni: angol és amerikai képviselıi, 
többek között Herta Kraus is közösségi központok hoztak létre, abból a célból, hogy segítsék a 
lakosság háborús rombolásból való felépülését és támogassák a német demokrácia folyamatát. 1951-
ben Herta Kraus megjelentette a szociális munka alapvetı kérdéseirıl szóló mővét, s többek között azt 
is kifejtette, hogy a szakmabelieknek az önkéntesek segítségével kell egységben dolgozniuk. 1955-ben 
aztán a szociális munka újabb lökést kapott Herbert Lattke által.  
 
Ezóta a közösségi munka egyre inkább a szociális munka alapvetı részét képezi, két, szociális 
munkáról szóló tudományos konferencia is a német közösségi munka fejlıdésével - amely a hatvanas 
                                                 
1 A settlement szó telepet, települést jelent, a settlement – hagyományokra való utalás pedig e (leginkább az Egyesület 
Államokra jellemzı ) telepek kialakulására vonatkozik.  
2 Az empowerment szó szerint felhatalmazást jelent. A közösségfejlesztési szótárban jelentése: az emberek (állampolgárok) 
tudással és képességekkel való felruházása azért, hogy érdekeiket hatékonyabban képviselhessék és önállóan tudjanak 
életkörülményeik jobbításáért akciókat indukálni.  
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és hetvenes években virágzott - foglalkozott Münchenben és Rio de Janeiro-ban. Ebben a két 
évtizedben nagyon sok és sokféle tevékenység indult el: publikációk, tudományos mővek, alapítványok 
és többek között a szociális munka oktatása is. A német szomszédsági-központ modell már a városok 
szélén is növekedésnek indult, és mivel a szociális munkások professzionális tudással lettek 
felvértezve, együttmőködésük során a közösségi munkával, a közösségi szervezetekkel vagy a 
közösségfejlesztéssel kapcsolatos csoportosulásokat alkottak. A klasszikus esetek a leromlott, régi 
lakónegyedekben vagy rehabilitációra szoruló területekhez kapcsolódnak, ahol a szociális munkások 
célja a szociális helyzet javítása, illetve a gyermekek és a felnıttek számára szolgáló terek 
megteremtése volt: a hiányzó infrastruktúra és a bérlakások magas ára ellen harcoltak. Ugyanakkor az 
anonimitást is próbálták elkerülni: ezek a problémák a nagyvárosok minden lakója számára közösek 
voltak. Világos volt tehát, hogy az embereknek össze kell fogniuk, hogy e kilátástalan folyamatnak 
véget vessenek, a szociális munka ebben az idıben pedig az volt, hogy a lakosságot mobilizálják saját 
érdekeik és igényeik képviseletére.  
 
A hetvenes évek Németországában volt egy nagy diáklázadás, ami során a diákok a társadalmat 
akarták megváltoztatni. A társadalmi problémák és azok okai kerültek elıtérbe. A korábbi reformokat 
visszavonták, és a közösségi munka – projekteket leállították, a gazdasági válság pedig hozzáadódott 
a meglévı problémákhoz és a baloldali radikálisokat betiltották. A társadalmi és szociális problémák e 
keveredése vetett véget a közösségi munka felvirágzásának.  
 
A kilencvenes évek óta a közösségi munka új irányokat vett: a szociális terület újra a rivaldafénybe 
került. A közösségi munka alapelvei újra életre keltek, csak éppen más nevek alatt, mint az 
„empowerment”, a helyi tervezés, a lakónegyedek-menedzsment, a várossági munka és a gazdasági 
kérdésekre irányított erıs figyelem.  
 
Németországban a közösségi munka 5 elméleti irányzatát különböztetjük meg.  

1. A jóléti közösségi munka (az intézmények a kliensekkel együtt hoznak döntéseket, ezt más 
néven közösségi gondoskodásnak, „community care”-nek nevezzük) 

2. Az integrációs közösségi munka (a közösség minden résztvevıje együtt keresi a 
megoldásokat) 

3. Agresszív közösségi munka (az állam ellenében való együttmőködés) 
4. Katalitikus közösségi munka (a mediáció és a szociális munkások aktivizálásának segítségével 

való hálózatépítés) 
5. A mindennapi életre alapuló integrációs közösségi munka (közösségi hálózatok építése minden 

résztvevı segítségével, ideértve az intézményeket és közigazgatási szerveket is.  
 
A viták jelenlegi állása szerint a közösségi munka a szociális munka különbözı területeibe épült be. A 
szociális munkások csak akkor dolgozhatnak eredményesen és professzionálisan, ha a közösségi 
munkára, mint olyan módszerre tekintenek, amely mindenféle egyéb módszereket is magába foglal, 
mint az esetkezelés vagy a csoportmunka.  
 
Mindennek alapja az, hogy a kliensek érdeklıdési területéhez tartozó társadalmi terekben fejlıdjön az 
életstílus, bár azt is el kell mondanunk, a közösségi munka aktuális fejlıdésérıl nem áll 
rendelkezésünkre szisztematikus monográfia. Az életstílus fejlıdését szolgáló kezdeményezések a 
lakónegyed mindennapi életében, a kommunális politika, közigazgatás és gazdaság 
együttmőködésével indultak. A szociális munkásnak a mindennapi életet, az intézményeket és a 
közigazgatást kell együttesen kezelnie, ami valójában a közösségi hálózatoknak minden szereplı 
együttmőködésével történı építését jelenti.  
 
A közösségi munka alapelvei 
 
A közösségi munka szolgáltatásainak standardjai elsısorban a közösség minden csoportjával való 
együttmőködésre vonatkoznak, amely elsıdlegesen a társadalmi térre fókuszál. Másodikként az 
emberek motivációjára, saját igényeikkel a fókuszban kell figyelemmel lennünk, miközben a 
mindennapi élet apró kis kérdéseivel foglakozunk. Harmadik alapelv, hogy az önsegítést kell bátorítani, 
azt, hogy a saját problémáikat ık oldják meg. Negyedikként a fennálló forrásokat használni kell: a 
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személyi forrásoktól elkezdve az anyagi és infrastrukturális forrásokig az embereknek együtt kell 
dolgozniuk, azért, hogy boldoguljanak az életben. Ötödik és hatodik szempont pedig, hogy a közösségi 
munka az anyagi, infrastrukturális és immateriális faktorokat erısíti és javítja. Hetedikiként a 
közösségi munka a következı terülteken dolgozik: lakhatás, egészség, munka, szórakozás, 
közösségfejlesztés, oktatás és kultúra. Utolsóként pedig a szociális munkások az intézmények és a 
társadalmi hálózatok közötti együttmőködés segítésében és irányításában játszanak szerepet.  
 
A hatékony közösségi munka a szociális munkások részérıl professzionalitást kíván meg: az 
intézményeknek hasonlóságokat kell keresniük – a közösségi munka a korrekt kommunikációt 
támogatja, és mind a kapcsolatokra, mind a pénzügyi igényekre tekintettel kell lennie. A saját 
problémáikat és a kliensek problémáit kell egyensúlyban tartaniuk, ezért fontos a pszichológiai, 
idıbeni és érzelmi állandóság és stabilitás. A kliensek és az együttmőködı hálózatok képesek kell, 
hogy legyenek arra, hogy a szakemberek nélkül éljenek, tisztában kell hogy legyenek saját igényeikkel 
és határaikkal.  
 
A közösségi munkával kapcsolatos problémák a következık lehetnek:  

 Csak a törvényi szintre koncentrálnak 
 Csak egyoldalú szerepeket töltenek be, mint vagy a probléma megoldója, vagy segítı 
 A kliensek felé reaktív attitődök és 
 A bürokratikus közigazgatás dominanciája.  

 
 


