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ELŐSZÓ
A „Szociális munka a fenntartható fejlődésért” címet viselő tanulmánykötet nem csupán
„e-book”-ként is hozzáférhető formája miatt, de témaválasztásában és a hazai gyakorlat
tekintetében is újszerű megközelítéseket hordoz.
Az első, ”Környezetszociológia” című írás szerzője Dr. Albert József, a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskola tanára. Tanulmányának elsődleges célja – azon túl, hogy tömören
összefoglalja a környezetszociológia, mint új szociológiai diszciplína fejlődésének főbb
állomásait –, hogy az olvasó számára elősegítse a fenntarthatóság környezetszociológiai
aspektusaira való ráhangolódást.
Dr. Jász Krisztina, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának főiskolai docense
jegyzi a második tanulmányt, amely a „Szociális munka, fenntartható alapokon”
címet kapta. A szerző elsősorban a releváns amerikai szakirodalom egyik kimagasló
személyisége, Nancy L. Mary írásainak áttekintése nyomán foglalja össze az öko-szociális
munka elméleti alapjait. A szerző tanulmányában külön is hangsúlyozza a szociális
munkások attitűdváltásának szükségességét a jövőformálás tekintetében.
Herpainé Márkus Ágnes szociálpolitikusként, szociális munkásként és
közösségfejlesztőként a „Fenntartható fejlődés és szociális munka – öko-szociális munka”
tanulmányával, a téma tapasztalt szakértőjeként, a „fenntarthatóság” szociális munka
terén történő minél sikeresebb adaptációjához kíván hozzájárulni. A szociális munkás
szerepkörei bővülésének kiemelése mellett bemutatja azon kezdeményezéseket, amelyek
releváns kiindulópontként szolgálhatnak az öko-szociális fejlesztések beindításához.
A kötet zárótanulmánya – „Fenntartható fejlődés és szociális munka – nemzetközi
példák” – Herpainé Márkus Ágnes és Jász Krisztina közös munkája, amelyben a szerzők
a terjedelmi korlátokat is figyelembe véve, néhány sikeres nemzetközi kezdeményezést
igyekeztek csokorba gyűjteni.
A „Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok” sorozatban megjelenő kiadvány
a TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0013 sz. “TÉRSÉG - KÖZÖSSÉG - MINŐSÉG” Szociális
képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése,
valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon” pályázat keretében
készült. A kötet elkészítésével az alkotók célja elsődlegesen az volt, hogy a tanulmányok
e-book formájában való megjelentetésével érdemi segítséget nyújtsanak a PTE IGYK-n
meghirdetett: „Szociális munka a fenntartható fejlődésért” komplex modul hallgatói
számára.
Ezen túl azonban a szerzőket az a nem titkolt szándék is vezette, hogy e kiadványt
kezébe véve a Tisztelt Olvasó – akár leendő, vagy már aktív szakmabeliként, akár a jövő
formálásért érdemben tenni kívánó érdeklődő laikusként – megfelelő támpontokat kapjon
a fenntartható(bb) módon történő működésmódokhoz.
Szekszárd, 2011. november 10.
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