SZOCIÁLIS KATASZTRÓFA:
A VALÓSÁG EGY RÉMÁLOM
KORÓZS LAJOS
ELNÖKSÉGI TAG

A kormány szétveri a szociális
intézményrendszert
• A szociális és gyermekvédelmi intézmények
fizetésképtelenné váltak.
• Ez a működésüket és ezzel a szociális és
gyerekvédelmi ellátásban részesülőket
veszélyezteti.
• Az átalakítás mindenféle koncepciót és
hatástanulmányt nélkülöz.
• Szakmai és gazdasági érveket nem vesz
számításba, még a legfontosabb, alapvető
tényekkel sem számol.

Államosítás=pénzkivonás
• Az állami átvétel kapcsán ugyanis nem vették kellő módon
figyelembe az intézmények duális finanszírozását.
• Most közel 20 milliárd Ft hiányzik a működési költségekből,
amely forrás korábban fenntartói támogatásként volt jelen
az intézmények költségvetésében.
• Még ebben az évben az állam kivon kb. 15 Mrd Ft
támogatást + elesnek a fejlesztési forrásoktól!
• A költségvetés tervezetéből ugyanis világos, hogy csak a
2011-es normatív állami támogatás összegére számíthatnak
az intézmények, s ez további csökkenést eredményez.

A fővárosi helyzet
• Az államosítás ilyen formája közel 8000 rászoruló ellátását
lehetetleníti el, valamint közel 2000 szakdolgozó állása kerül
veszélybe.
• Ellátatlan lesz a fővárosi intézményekben elhelyezett 1400
pszichiátriai beteg, 1300 fogyatékossággal élő személy, és 2500
gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermek.
• Ezen túl 2012-ben 6 új intézmény került átadásra, így újabb 1500
rászoruló személy részére biztosítva az ellátást.
• Az államosítás következtében nem lesz fogyatékos ellátás a
fővárosban!
• Példának okáért: pszichiátriai hely marad 130 a fővárosi igény 90%-a
Nyugat-Magyarországon van
• Tordasi autista otthon a főváros számára megszűnik (Budapesten
nem lesz otthonközeli ellátás).

Megkülönböztetik az önkormányzati
ellátottat az egyházitól!
• A MIK-ek esetében mára csődhelyzet alakult ki, azok
számos megyében fizetésképtelenné és
működésképtelenné váltak.
• Erre a kormány most úgy válaszol, hogy államosít és
normatívát csökkent, valamint férőhelyeket számol fel!
• Megszünteti az 1/2000 „a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló rendeletet”.
• Különbséget tesz egyházi és önkormányzati intézmény
között, ugyanis dolgozói normatívában intézi el a szakmai
létszámot: önkormányzati intézményben 7 ellátottra juthat
egy gondozó, míg az egyházi intézményben csak 3
ellátottra!

Az MSZP követelése
• A kormány fejezze be a szociális intézmények
államosítását!
• Oldja meg az intézmények finanszírozását!
• Ne tegyen különbséget az ellátottak között
aszerint, hogy ki él egyházi és ki önkormányzati
gondoskodás alatt!
• A kormány ne sanyargassa a szociális intézmények
dolgozóit, mert ők most is erőn felül teljesítenek
évről-évre kevesebb munkabérért és
megbecsülésért!

