A 'Kollégium - 2010' konferencia állásfoglalása
A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség – alapításának 20 éves évfordulója
kapcsán, szakmai konferencia keretében – áttekintette a kollégiumi intézményrendszer helyzetét, a kollégiumokkal kapcsolatos társadalmi elvárások alakulását, elemezte az elmúlt
időszaknak a jövő érdekében felhasználható tapasztalatait.
A Konferencia megállapította, hogy az utóbbi időben a társadalmi környezetben újabb
kedvezőtlen változások történtek:
- a hátrányos helyzet kíméletlenül újratermelődik, a mobilitás gyakorlatilag leállt, a társadalmon kívül rekedt rétegek bezáródása folytatódik;
- családok tömegei kerültek kilátástalan helyzetbe, számukra a munka, a beilleszkedés egyre reménytelenebb, a magyar kultúra és tudomány tehetségek tömegét veszíti el;
- a gazdasági, kulturális különbségek szinte elviselhetetlenné váltak, az együttműködési
készség és képesség hiánya veszélyes méreteket öltött.
A súlyos mértékű polarizáció megfordításának szinte egyetlen eszköze egy jól működő
nevelési-oktatási-képzési rendszer lehet:
- alapvető feladat az esélyteremtés, a – képességének megfelelő – tudás megszerezhetőségének biztosítása minden gyermek számára;
- ebben – esélykiegyenlítő, hátránykompenzáló, tehetségmentő, integráló, együttműködésre nevelő funkciója révén – a kollégiumra kulcsszerep vár;
- ugyanakkor a társadalom nem fordít elég figyelmet erre az intézménytípusra, nem használja ki a benne rejlő lehetőségeket.
Szövetségünk tömöríti a kollégiumi terület több, mint 90%-át, kitűnő szakembergárdával
rendelkezik, tevékenysége során jelentős szakmai tapasztalatot halmozott fel. Ezen erőforrás
birtokában aktív részese kíván lenni a közoktatás tervezett újra-szabályozásának, különös
tekintettel:
- a közoktatási törvény kollégiumot érintő fejezeteire, a kollégiumi nevelés országos alapprogramjára;
- a rendszeridegen fenntartói szisztéma átalakítására, a kiszolgáltatott helyzetet okozó autonómia-hiány felszámolására;
- a kollégiumi infrastruktúrát méltó színvonalra emelő, ill. szakmai fejlesztést generáló
központi (közalapítványi) források biztosítására;
- a kollégiumok létét, a működéshez minimálisan szükséges feltételek biztosítását veszélyeztető, a folyamatos csökkenés miatt kritikus ponthoz érkezett finanszírozási rendszerre.
A 20 éves Kollégiumi Szövetség elkötelezett a kollégiumok fejlesztése iránt, mindent megtesz azért, hogy az intézményrendszer képes legyen a diákok színvonalas ellátására, nevelésére és oktatására, ezáltal fontos társadalmi küldetésének méltó betöltésére. Ennek jegyében
együttműködést ajánl minden, a fenti célok megvalósítása érdekében tenni akaró partnerének.
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