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1 . sz. melléklet
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
5. témakör : Az egészségügy és szociálpolitika irányainak kidolgozása és megalapozása a
fenntartható fejlődés követelményeinek figyelembevételével .
A tanulmány tartalmazza a következő részeket :
(1) közérthető helyzetbemutatás, benne
(a) tényszerű, adatokra alapozott helyzetleírás,
(b) probléma-meghatározás rangsorolással,
(c) tömör összefoglaló helyzetértékelés,
(2) jövőkép-meghatározás
(a) egy reális kívánatos (optimista),
(b) egy reális legvalószínűbb, és
(c) egy reális, nemkívánatos (pesszimista) jövőkép bemutatásával,
(3) a kívánatos irányba való elmozduláshoz illetve eljutáshoz szükséges legfontosabb teendők
bemutatása, indoklással, rendszerbe foglalással és rövid cselekvési tervbe illesztésével, a szükséges,
illetve várható változások legfontosabb hajtórugói, gátló és segítő tényezői, sikerkritériumai,
megvalósulásuk ill . meg nem valósulásuk kockázatai leírásával .
A szociálpolitikai irányok kidol ozásánál meg kell vizsgálni : milyen tényezők befolyásolják, hogy a
társdalom tagjai aktívan részt vehessenek a fejlődésben és részesedhessenek annak eredményeiből,
továbbá milyen releváns egyéni és közösségi adottságok, magatartásformák, szerepek és viszonyok
jellemzőek jelenleg és a jövőben . Hogyan segíthető elő a társadalom széles köreinek az elérése, a
reprezentativitás, a demokratikus jelleg, a transzparencia és a mobilizáció, amelyek a fenntartható
fejlődési modell meghonosításának alapkövetelményei . Melyek a fenntartható fejlődési modell
magyarországi kibontakoztatásának legfontosabb társadalmi feltételei, hiányosságai, akadályai,
erőforrásai és lehetőségei .
Az egészségügyi irányok kidolgozásánál meg kell vizsgálnia, hogy milyen kölcsönhatások
érvényesülnek a fenntartható fejlődés három dimenziója (környezet, társadalom, gazdaság) és az
egészségi állapot között . Milyen lehetőségei vannak a kölcsönösen előnyös hatások rendszerbe
integrálásának és a hátrányos kölcsönhatások visszaszorításának . A népegészségügyi kérdésekkel,
egészségügyi ellátással, finanszírozással, innovációval kapcsolatban szem előtt tartandó, hogy a
„fenntartható fejlődés"elvárásainak az egyén és a közösség érdekeinek kiegyensúlyozott figyelembe
vétele, a technika és a tudomány eredményeinek kritikus és humánusan alkalmazása, a társadalmi
viszonyok tekintetbe vétele, és a szolidaritást és a szubszidiaritást megvalósító megoldások felelnek
meg.
A tanulmánynak foglalkoznia kell a jelenkorban élőket ténylegesen sújtó, és a jövő generációkat
esetlegesen sújtó igazságtalanságokkal . Rá kell mutatniuk a „fenntartható fejlődés" illetve a
„modernizációs" modell jellegzetességeiben, hatásaiban és következményeiben rejlő különbségekre . A
cselekvési programokban preferálni kell az „átfejlődést" a konfliktusos, szakításos megoldásokkal
szemben, legalábbis ott, ahol ez nem vezet elvtelen kompromisszumokhoz, meghasonláshoz .
Külön ki kell térni a társadalmi kommunikáció és az oktatás-nevelés szerepére a kívánt változások
elérésében és megtartásában .
A tanulmány minimális terjedelme (mellékletek nélkül) : 80 oldal (A4)
A kidolgozásnál vegyék figyelembe a „Jövőkeresőben " használtfenntarthatósági értelmezést.
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