Zám Mária
Publikációs jegyzék
Idegen nyelven megjelent publikációk
1. Economic Reforms and Safety Nets in Hungary /Children and the
Transition to the Market Economy,Avebury l99l. /könyv fejezet/
A rendszerváltást követő társadalmi helyzet jellmezői, összevetve a
működő szociálpolitika problematikájával és lehetséges kiutak felmutatása
2. La pobreza en Hungría, Cuadernos del Este, 1994.12.
A hazai szegénység bemutatása, a társadalmi egyenlőtlenségek ujjá
szerveződésének elemzése Magyarországon
3. Who Will Pay The Bill, Social Preotection For Countries In
Transition From Planned To Market Economy, JATEPress,
Szeged, 1994
A szociális törvény várható társadalmi hatásainak elemzése, egy
nemzetközi konferencia keretében. Az előadás anyagát kiadták.
4. El retroceso del Estado de Bienestar, Edicions Gestio 2ooo, S.A.
Barcelona, 1996.
A jóléti szolgáltatások átalakításának folyamata Magyarországon. Az
újjászerveződő szociálpolitika
Cikkek
5. A család gondozása

Valóság l985/lo

.Egy újonnan alakuló szakma, a szociális munkás szakmai dilemmáinak
feldolgozása egy család sorsán keresztül.
6. Szociálpolitika és családgondozás Világosság l988/3
A megújulásra váró szociálpolitika és a magyar társadalom állapotának
elemzése
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7. Mai családok, válság és kiútkeresés Világosság l989/ll
Az elszegényedő magyar társadalom sorskérdései a szociálisan hátrányos
helyzetűek szempontjából
8. Szegénység, Társadalmi Szemle l99o/5
A szegénység fogalomtárának tisztázása hazai és külföldi szakirodalom
feldolgozása, a szerző álláspontjának kifejtése a szegénység hazai
állapotával kapcsolatosan

9. Szociálpolitika kényszerpályán ,Figyelő l99l.augusztus l5.
A szociálpolitika átalakításával kapcsolatos dilemmáknak az elemzése.
10. Szociálpolitika

kényszerpályán

,/másolat/

Öröksíp

,

Kunszentmiklós, ÁMK műsorfüzete, 1991. tél
11. Szociális háló és egészség , Magyar Közigazgatás l992.l2
A hazai lakosság egészségállapotának ismeretében, hogyan hat illetve
függ össze ez a lakosság szociális helyzetével.
12. Gondolatok

a

szociális

törvénytervezetről

Figyelő

l992.

szeptember lo.
A szociális törvénytervezet kritikája, elsősorban a társadalmi szükségletek
szempontjából elemezve a várható változásokat

13. A settlement Magyarországon, Szociális Munka 1994.11.
Történeti visszatekintés a két világháború közötti szociális munka és
szociálpolitika munka formáira, modelljeire és ezek kapcsolata a felmerült
új társadalmi szükségletekkel és lehetőségekkel.
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14. Új

szociális

stratégiák

az

önkormányzatokban,

Magyar

Közigazgatás 1994. 11.
Az újonnan alakult önkormányzatok első négy évének tapasztalatai
alapján , az önkormányzati szociálpolitika elemzése.
15. Mire lenne jó a közművelődési törvény,

Napi Gazdaság,

1994.junius

16. Szociális háló és egészség,Pénzügyi Szemle 1995.3.
A hazai lakosság egészségállapotának ismeretében, hogyan hat illetve
függ össze ez a lakosság szociális helyzetével.
17. A rászorultság elvű segélyezés helyzete és perspektívája a
társadalmi integráció szempontjából, Magyar Közigazgatás, 1996.
Január
A hazai segélyezései rendszer elemzése a társadlami hatékonyság
szempontjából.

18. Civilbarát önkormányzatok, Magyar Közigazgatás , 1997. Július
A hazai civil szektor fejlődési irányairól, a civilek és az önkormányzatok
lehetséges együttműködési területeiről és az együttműködés módozatairól
szól a cikk.
19. Civil szervezetek szerepe a helyi demokráciákban, Demokrácia és
patriotizmus az egységesülő Európában TIT, Miskolc, 1997.
Az átalakuló társadalmakban milyen helye és szerepe lehet a civileknek.
Milyen területeken látható már komoly fejlődés.
20. Decentralizáció

folyamata

és

az

önkormányzatok

szociális

stratégiája, Magyar Közigazgatás 1998. O8.
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A decentralizáció hogyan hatott az elmúlt élvekben az önkormányzati
önállóság megteremtésére. Különös tekintettel az önkormányzatokra
háruló szociális gondok megoldásában.
21. Civil szervezetek szerepe a helyi demokráciában, Új holnap, 1998

22. Szegénység avagy a szociálpolitika keresztje, Belügyi Szemle
1999.2.62-79.p.
A szegénység súlya és kiterjedése hogyan alakítja önmagában is a
szociálpolitika perspektíváit.
23. A roma családok helyzete és perspektívái a XVIII.kerületben, in:
Pestszentlőrinc

és

Pestszentimre

Évkönyve,

XVIII.

Kerületi

Önkormányzat,Budapest 1999. 37-81.p.
Pestszentlőrinc roma lakosságának – gyermekes családok – helyzetének
feltárása, a családi modellek bemutatása. Szociális problémák és azok
keletkezésének bemutatása, útmutató a városrész szociális tstratégiájának
átalakításához.
24. Nonprofit szervezetek a foglalkoztatásban, Budapest, OFA 2001,
A hazai nonprofit szektor bemutatása . A nonprofit szervezetek szerepe,
helye a foglalkoztatás területén egy OFA kutatás alapján.
25. Önkormányzatok

és

civil

szervezetek

együttműködése

a

közszolgáltatásban,2001, Nonprofit Tanácsadó A-Z-ig, Verlag
Dashofer Kiadó
Az egyre fejlődő civil szektor értékeinek és erősségeinek feltárása , egy
kutatás kapcsán, amely megmutatta, hogy milyen lehetőségek vannak a
civil szektor szolgáltatói kapacitásának kihasználására.
26. A

szerződések

menedzselése

önkormányzatok

és

civil

szervezetek között, 2002,Nonprofit Tanácsadó A-Z-ig

4

Az

ellátási

szerződések

módszerei,

önkormányzatok

és

civilek

együttműködésében megvalósuló szolgáltatási hálózatok kialakítása

27. Civilbarát önkormányzatok – Partnerség és együttműködés az
önkormányzatok

és

a

civil

szektor

között,

Szín,

Magyar

Művelődési Intézet Lapja, Budapest2002,szeptember,8-15.p.
Mit jelent a civil barátság önkormányzatok szempontjából. Mire jó az
önkormányzatoknak a civilekkel való együttműködés.
28. Az

önkormányzatok

foglalkoztatási

stratégiái,

szerepük

a

munkanélküliség kezelésében, A falu , 2002.XVII.4. 23-30.p
Az önkormányzatok felelősségének bemutatása egy kutatás kapcsán a
helyi foglalkoztatási gondok megoldásában. Javaslatok és perspektívák a
helyi foglalkoztatásban.
29. Munkanélkülieket segítő nonprofit szervezetek kapcsolatainak
vizsgálata, fejlesztésük lehetőségei, Szociális Munka 2003,áprilisjúnius
Az OFA által támogatott országos kutatás eredményeinek bemutatása.
30. Önkéntesség, Nonprofit Tanácsadó A-Z-ig,2003
Önkéntes programok szervezésének tapasztalatai és lehetőségei.
31. Zám

Mária:

Civilbarát

önkormányzatok

–

Partnerség

és

együttműködés , SZÍN 5.-8. évfolyam, Országos közművelődési
folyóirat - A Magyar Művelődési Intézet lap

32. Hátrányos

helyzetűek

háztartáson

belüli

foglalkoztatásáról,

Szociális Munka 2004.január-március 42-61.p.
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A részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeinek taglalása a hazai
foglalkoztatási piacon.
33. A

nonprofit

szektor

lehetőségei

az

európai

integrációs

folyamatban, Nonprofit Tanácsadó a-z-ig, Verlag Dashöfer, 2005.
A civil szektor helyzete és perspektívái az EU integrációs folyamatban.
Azok a területek ahol a civilek aktívak, milyen módon tudják kezelni az
integrációból adódó társadalmi feladataikat, milyen helyzetbe kerülnek a
szervezetek az integráció következményeit tekintve.
34. Magyar falvak. helyzete. Szociálpolitika vagy foglalkoztatás
Közjólét, Civil társadalom-, foglalkoztatás- és szociálpolitikai folyóirat
II. évfolyam 1.szám, 2005/1

36. Szociális átalakulás a falvakban, Tér és Társadalom, 2006/3. szám
A rendszerváltást követő átalakulás következményeit járja körbe a
tanulmány. A foglalkoztatás állapota, a szociális ellátások alakulása, az
önkormányzatok felelőssége jelenik meg a tanulmányban,
.37.

Stratégia

és

kockázatkezelés

in:Gyermekvédelmi

vezetők

továbbképzése, Budapest 2008. Leonardo program keretében kiadott oktatási
segédlet

Könyv, könyvrészlet
35. Jelentés a társadalombiztosításról l99l. Fraternité Tanácsadó
RT.l99l. /részfejezet/
A szociálpolitikai kihívások elemzése, figyelembe véve a
társadalombiztosítás változásait
36. Economic Reforms and Safety Nets in Hungary /Children and the
Transition to the Market Economy,Avebury l99l. /könyv fejezet/
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A rendszerváltást követő társadalmi helyzet jellmezői, összevetve a
működő szociálpolitika problematikájával és lehetséges kiutak felmutatása
37. Szociálpolitika tervezése, Önkormányzati Módszertani füzetek
1993. Polisz BT. Budapest 1993.
Az átalakuló szociálpolitika a 90-es évek elején nélkülözte a tervezéshez
szükséges módszereket, ismereteket. A könyv a szociális tervezéssel
foglakozóknak kívánt szakmai hátteret nyújtani.
38. Önkéntes képzési program, Magyar Vöröskereszt kiadványa 2003.
Az önkéntes programok menedzselésének módszereiről szól a könyv.
Módszertani

útmutató

azoknak

,

akik

önkénteseket

kívánnak

foglalkoztatni.
39. Nonprofit

szervezetek

a

foglalkoztatásban,

Budapest,

OFA

Kiadvány,2001,
Milyen szerepet töltenek be a nonprofit szerveztek a foglalkoztatásban.
Milyen lehetőségeik vannak a helyi foglalkoztatási háló bővítésben.

Fontosabb kutatások
40. 1986. Szegénység és egészség , NEVI, kutatásvezető
41. 199o. Társadalmi és gazdasági elemzés Borsod megyéről a politikai
változások után,

kutatásvezető, OSEUS-IRESCO, Párizs

42. A gazdasági válság társadalmi következményei Miskolc városában
/kézirat, OSEUS-IRESCO, Párizs
43. A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése Magyarországon :
Sopron, Kapuvár /kézirat, OSEUS-IRESCO, Párizs l9921993.
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44. A társadalmi reprodukció feltételei és a társadalmi egyenlőtlenségek
újratermelődése,

kutatásvezető, OSEUS-IRESCO, Párizs /Sopron,

Kapuvár/
45. 1993. Új szociális stratégia az önkormányzatokban, kutatás vezető,
OKTK által támogatott

kutatás

46. 1993. Társadalmi, gazdasági elemzés Nógrád megyéről és a
gyermekvédelmi rendszer elemzése

I-II. , kutatásvezető, Megyei

Önkormányzat
47. 1994. Szociális diagnózis Nagykanizsa városáról, kutatásvezető,
Városi önkormányzat
48. 1995. Egészségügyi alapellátás a reform után az önkormányzatokban,
MTA Szociológiai

Kutató Intézet, /Szerencs/

49. 1995. Általános iskolai gyerekek szociális helyzete és
egészségállapota, kutatásvezető, UNICEF

Magyar Nemzeti

Bizottsága
50. 1995. Az állam szerepe a szociálpolitikában a rendszerváltás után. A
szociálpolitika decentralizációja /OKTK kutatás/
51. 1997. Modellprogram kidolgozása az önkormányzati feladatok
átadására civil szervezeteknek
52. /Szolnok Megyei Jogu Város Önkormányzata/
53. 1998. Roma gyermekes családok helyzete a XVIII. Kerületben,
Kisebbségi Önkormányzat és a Képviselőtestület részére készített
kérdőíves vizsgálat
54. 1997-1998 A decentralizáció hatása a magyar önkormányzatok
segélyezési rendszerére /World Bank/
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55. 1999-2000. január 29. A nonprofit szektor helye és szerepe a
foglalkoztatás bővítésében. OFA által támogatott kutatás
56. 2000, A falusi önkormányzatok szociális stratégiája, OKTK kutatás
57. 2001, Az önkormányzatok foglalkoztatási stratégiája, OFA kutatás
58. 2000. OECD tanulmány a magyar társadalom és gazdaság átalakulási
folyamatát jellemző változásokról szociálpolitikai és foglalkoztatási
területeken. MTA Regionális Kutatások központja, Pécs
59. 2002.Miskolc szociális térkép, Miskolc Önkormányzat részére
60. 2002. szociális szolgáltatási koncepció, XVII. Kerületi Önkormányzat
61. 2003. Szociális ellátórendszer diagnózisa, VIII. ker. Önkormányzat
62. 2004. Integráció vagy kitaszítottság. A nonprofit szektor foglalkoztatási
63. lehetőségei az integráció után. OFA kutatás
64. 2004. I.kerület szociális diagnózisa, Budapest, I.kerületi Önkormányzat
Hivatkozások, konferenciák, interjúk
1. Se többet, se mást, Népművelés, 1979.9. interjú
A hátrányos helyzetű csoportokkal, családokkal, gyerekekkel végzett
munkáról.
2. Iroda az aluljáróban, Népszava, 1987.május 19. interjú
3. A családért mindahányan, Ötvenezer szociális munkás szakmára vár,
Magyar Nemzet, 1988. június 1. interjú
4. Csak segélyezni tudnak, KNEB vitzsgálat a szociálpolitikáról, Magyar
Hirlap, 1988.augusztus 19.interjú
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5. A szociális feszültség megakadályozhatja a konszolidációt, Magyar
Nemzet, 1989. augusztus 26. hivatkozás
6. Szabad a filmvásár, Film Színház Muzsika, 1989.IX.23. hivatkozás
7. Society for Agricultural Policy Research and Rural Sociology eV, Bonn.
1993., Harcsa István–Zám Mária: Szociális ellátás az önkormányzatoknál
Hivatkozás

8. Czike Klára-Bartal Anna Mária: Önkéntesek és nonprofit szervezetek –
az önkéntes tevékenységet végzők motivációi és szervezeti típusok az
önkéntesek foglalkoztatásában. Civitalis Egyesület, Acta Civitalis.
Budapest, 2005.: Zám Mária-Lux Judit: A munkanélkülieket segítő
nonprofit szervezetek kapcsolatai. OFA, Budapest. 2001. Hivatkozás
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9. Reviewing Education and Training for Governance and Active Citizenship
in Europe – A Central and Eastern European Perspective
RE-ETGACE Project funded by European Community under TSER UNITED
BIBLIOGRAPHY / HUNGARY University of Pécs – Hungary
(2003)hivatkozás

10. A szociológia aspektusai [Fordítás] = Aspects of sociology / by the
Frankfurt ... Zám Mária Egy társadalompolitikai kategória vizsgálata : A
szegénység ... hivatkozás
11. : GYŐRI PÉTER – MÓZER PÉTER, A
TÁMOGATÁSOK ÚJRAÉPÍTÉSÉNEK
AUGUSZTUS, HIVATKOZÁS

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS
PROGRAMJA ,SZAKÉRTŐI ANYAG 2006.

12. Népjóléti kasszabaj, Mai Nap 1990.VIII.23. interjú
13. A létfenntartás bizonytalan, Márványi Ágnes interjúja, Magyar Hirlap,
199o.augusztus 24, interjú

14. Kimerült a szociális segélykeret, Vas Népe, 1990.augusztus 4.
Magyar Nemzet, interjú

15. The Local community and the non-profit sector in Hungary, Social
transition in East and Central Europe , 1993.julius 7-10. Magyar
Szociológiai Társaság Kongresszusa, Miskolc, előadás
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16. Zám Mária, Szociálpolitika és helyi önkormányzatok, Népjóléti szemle,
1994. könyvismertetés
17. Helyi kezdeményezés, DemNet programok bemutatkozása,
1997.november, interjú

18. Önkormányzatok és civil szervezetek együttműködése, feladatmegosztás
az Európai Unióban ,

Európai partnerség a szociálpolitikában ,

SZOCIOINFO , 2000. november 14-16. Debrecen, előadás
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19. Juhász Gyula Főiskola, Szociálpolitika c. tárgy kötelező irodalom
jegyzékben: Zám Mária: A helyi közösség és a nonprofit szektor
Magyarországon, = Szociális Munka, 6. 1994. 2. 103-106.
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19.nterjú a civil szektorról Zám Máriával
SÖRÖS ERZSÉBET , Szemtôl

szemben, gondolatok a harmadik szektorról , kiadja

a Nap klub alapítvány, Budapest, 2002

20.Interjú az önkéntességről Zám Máriával
Péterfi Ferenc, Az önkéntes munka értékei a helyi társadalomban, 2000.4.
szám

21. A szociális változás faktorai és a falu egészségi állapota , Zám Mária
előadása
Észak magyarországi szegénység elleni világnap
II. népegészségügyi fórum ,A falusi roma lakosság népegészségügyi
kérdései,
Pécs, 2001. október 19.
22.Interjú az önkormányzatok, civil szerveztek együttműködéséről , ZÁm
Máriával
Egymásra utalva , Civil rádió - Parola 2005,03,10.

23. A NONPROFIT SZERVEZETEK KAPCSOLATAINAK VIZSGÁLATA
AZ APRÓFALVAK ÉS APRÓFALUSIAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT
Életlehetőségek, fejlődési pályák és jó fejlesztési gyakorlatok az aprófalvas
régiókban, MTA Regionális Kutatások Központja, Nemzeti Kutatási Fejlesztési
pályázat, 2004. irodalomjegyzék
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