A Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) elnökségének nyílt levele a szociális és gyermekvédelmi
törvénykezés szándékai és a költségvetési törvényjavaslat közti ellentmondásról
Nagyra értékeljük a szociális ügyek kormányzaton belüli súlyának növekedését, a társadalmi
összetartozás erősítésének, a szegénység csökkentésének szándékát. Ugyanakkor a költségvetési
megszorítások, és ezek nyomán a szociális törvény takarékosságra irányuló módosításai olyan
mértékűek, hogy súlyosan veszélyeztetik a kormányzat által központi jelentőségűnek tekintett, EU
kötelezettségként is vállalt szegénység és kirekesztés elleni küzdelmet. A továbbiakban néhány ilyen
elemet teszünk szóvá.
1) A szociális törvény és a költségvetés egybevetéséből az tűnik ki, hogy a pénzbeni és intézményi
szociális ellátásokra fordított költségvetési összegek egy része a tervezett inflációt is alig követi, vagy
annál alacsonyabb mértékben emelkedik. (Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 6%,
Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 3%.) A "legszegényebbek támogatásának" célja néhány
esetben megvalósul, és lehetőség van több közcélú foglalkoztatásra. Ugyanakkor például a közmunka
normája, a 3 700 Ft foglalkoztatott/munkanap összeg még az árindexet sem követi. Ezzel ellentmond a
"segély helyett munkát", és az "érje meg dolgozni" célkitűzéseknek.
2) A normatív támogatások változtatása ellehetetleníti a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok
működését. (Költségvetési tv. 3. sz. melléklete, 11. pont.) E szolgálatok 2004-ben legkevesebb 460
Ft/lakos, + (ha intézményként szerveződtek) 520 Ft, összesen minimum 960 Ft/lakos normatívával
működtek. Ez a két összeg együttesen 2005-ben kevesebb, mint 500 Ft-ra csökken. Ez a normatíva nem
elég a jelenlegi – eleve szűkös – intézményrendszer fenntartására.
3) Minthogy a fenti szociális normatívák esetében nem történt meg az áttérés az általunk általában
helyeselt feladatfinanszírozásra, a javaslat különösen nehezíti a közfeladatokat átvállaló civil szervezetek
működését. Ebbe az irányba hat az is, hogy a törvénytervezet többlettámogatás ígér az intézményi
integrációknak és az önkormányzati társulásoknak, ezt azonban civil szervezetek nem vehetik igénybe.
4) A 3Sz elméleti és gyakorlati szakemberei legjobb tudásuk szerint igyekeztek megfejteni, hogy milyen
szabályozási és finanszírozási változások érintik szakterületüket. Sajnos, a jogszabályokból és
indoklásaikból hiányoznak azok az elemek, összehasonlító adatok, amelyek áttekinthetővé tennék a
változásokat. E bizonytalanságok az eddigi és további értékelő munkát is nehezítik. Megítélésünk szerint
az átláthatóság és az összehasonlíthatóságra törekvés alapfeltétele a szakmával és a civil
szervezetekkel való korrekt együttműködésnek.
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