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2010 -
 

az új kormány első
 

lépése közé
 tartozott

Alkotmány                Alaptörvény

kikerült a 
Szociális biztonság
„Társadalom biztosítás”

.




 

Nem tükrözi az esélyegyenlőség, a 
szolidaritás, az előítélet mentes 
gondolkodás, a társadalmi felelősség 
vállalás elvét


 
A szociális témák a közvélemény előtt 
nem olyan szinten ismertek és elemzettek, 
a lakosság szemléletében, mint az 
egészségügy.

Az Alaptörvény




 

bizonytalanságot szült azok körében, akik 
korábban járulékot fizettek, dolgoztak, de


 
megváltozott munka képességűek lettek, 
és munkára kötelezettek a felülvizsgálat 
alapján


 
ugyanakkor elvesztették korábbi 
jogosultságukat.

Rokkant nyugdíjak átalakitása




 

Társadalombiztosítási és jóléti 
szolgáltatások összesen
2010-ben: 17,3      2015 tervben: 15,5


 

Ezek szerint ez 72 milliárd mínusz a 
szociális támogatások a területén.


 
Ez 13 milliárd mínusz a munkanélküli 
ellátásoknál.




 

a rendszeres szociális segély


 
a lakásfenntartási támogatás


 
az adósságkezelési szolgáltatás, 


 
a méltányossági közgyógyellátás, 


 
a méltányossági ápolási díj, 


 
az önkormányzati segély


 
az óvodáztatási támogatás a kötelező

 óvodáztatás bevezetésével, 2015. 
szeptember 1-jétől szűnik meg.

Segélyezés átalakításával 
megszűnik




 

A pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások rendszere 2015. évben 
jelentősen átalakul.

 
A kapcsolódó

 
fő

 szabályozási elemek már március 1-jével 
életbe lépnek.


 
Ezen belül az állam és az 
önkormányzatok segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai egyértelműen 
elválnak egymástól.




 

Az aktív korúak ellátásának megállapítása 
a járási hivatalok hatáskörébe kerül. 


 
Az aktív korúak ellátásával kapcsolatban 
kétféle

 
ellátástípus állapítható

 
meg.


 

Foglalkozást
 

helyettesítő
 

támogatás, 
másrészt az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti

 
támogatás (ez egy új 

ellátás, a korábban rendszeres szociális 
segélyre jogosultak egy része erre válik 
jogosulttá).




 

Az újonnan a járási hivatalokhoz kerülő
 ellátáson túl továbbra is a járási hivatalok 

hatáskörébe tartoznak az alábbi 
ügykörök: 


 
alanyi ápolási díj, 


 
időskorúak járadéka, 


 
közgyógyellátás, 


 
egészségügyi szolgáltatásra való

 jogosultság.




 

Az ellátások iránti kérelmeket a kérelmező
 lakcíme szerint illetékes járási hivatal 

ügyfélszolgálatain, illetve a 
kormányablakoknál lehet benyújtani.


 
A települések maguk dönthetik el, melyik 
segélyt milyen összegben határozzák 
meg. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a 
településeken –

 
a fővárosban pedig a 

kerületekben –
 

március 1-jétől eltérő
 

lehet 
az egyes segélyek összege.




 

A szociális támogatásoknak ennek 
megfelelően két formája lesz: a járásoknál 
az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg 
az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló

 támogatások igényelhetők.


 
A jövedelemkompenzáló

 
támogatásokat 

márciustól teljes egészében a központi 
költségvetésből finanszírozzák, az 
önkormányzatoknak ebben nem lesz 
szerepük. A jogosultságot ezekhez a 
támogatásokhoz a járási hatóságok állapítják 
meg, országosan egységes elvek alapján.




 

Az önkormányzatoktól kérhető
 kiadáskompenzáló

 
támogatások

 elnevezése márciustól egységesen 
„települési támogatás”

 
lesz, ebbe 

tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, 
családi krízis-, lakásfenntartási vagy más 
címen kifizetett segélyek.




 

szűkebb kört lehet csak támogatni,


 
különösen ott, ahol az önkormányzatnak nincs 
bevonható

 
forrása. 


 

sem szakmai, sem forrás háttere nincs meg 
ennek a rendszernek


 

politikai szinten megosztotta a  településeket a 
szolgáltatás minősége szempontjából.


 

A társadalombiztosítási és jóléti 
szolgáltatásokra szánt kiadások mértéke a GDP 
arányában csökkent.

Segélyezés rendszere 
bürokratikusabb és bonyolultabb lett




 

Bevezetik a belépési hozzájárulás
 

lehetőségét a 
bentlakásos otthonokban. 


 

Módosulnak az intézményi jogviszony 
megszűnésének

 
szabályai. Ha a tartozás a kéthavi 

személyi térítési összegét meghaladja, intézményi 
jogviszonya megszüntethető.


 

A nevelőszülői rendszert
 

számos módon 
módosítják. Az eddigi 500 órás tanfolyam helyett már 
a 60 órás képzés is elegendő

 
lesz.


 

A jövőben a tgyás-nál
 

a szerzői jog védelme alatt álló
 alkotásért járó

 
díjazás, a tiszteletdíj is kereső

 tevékenységnek minősül, ami kizárja az ellátás 
megállapítását. Hasonló

 
módon változna mindez a 

gyed esetében is, amivel nem értünk egyet.

Bentlakásos intézmények




 

A  szakmai színvonal csökkenése a 
források szűkülése miatt, egészen 
kétségbeejtő, hasonló

 
az 

egészségügyhöz. Minőségi 
követelmények szinte megszűntek


 
Az idősek gondozását  ellátók 
bérhelyzete tarthatatlan, a legrosszabbul 
fizetett réteg . Eddig ennyi.... ( nem 
szabad megöregedni, megbetegedni, 
egyedül maradni....)

Összefoglalva




 

Az idősek tudásának és tapasztalatának 
hasznosítása megoldandó

 
feladat. 


 

Erre program kell: foglalkoztatás, önkéntes 
munka elismerése, családban végzett munka 
értékelése)

Mit jelent  ma az aktív idős kor?




 

Tudjuk a célunkat! Reggel legyen értelme, 
hogy felkelsz!


 
Küzdjünk! A stressz lerázására vagy lazíts, 
vagy legyen kiutad a boldog időkkel!


 
Legyünk közösség tagjai!

 
Nem lényeges a 

felekezethez tartozás, klub, a lényeg a 
közösség.


 
Éljünk a szeretet erejével!


 
Maradjunk társas lények! Olyan hálózatot 
építs, amely az egészséges 
viselkedés támogatója.

Kék Zóna



Köszönöm a figyelmet!
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