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...../2018. (.....) OGY határozat 

A családsegítők napjáról

A Magyar  Országgyűlés,  tekintettel  az Inárcs településen történt borzalmas tragédiára,  érezve a
törvényalkotás és a végrehajtó hatalom felelősségét a szociális munka körülményeinek javításában,
a következőkről határoz:

1. július 11-ét a családsegítők magyarországi napjává nyilvánítja;

2. felhívja a kormányt,  hogy – a független szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával –
készítsen olyan, átfogó stratégiát a szociális szférában dolgozók helyzetének javítására, amely gyors
és  hatásos  megoldásokat  tartalmaz  az  ágazatban  dolgozók  bérének  radikális  emelésére,  a
szakemberhiány  orvoslására,  a  kliensközpontú  megközelítés  erősítésére,  az  infrastrukturális
feltételek  javítására,  a  továbbképzési  lehetőségek  kiszélesítésére,  folyamatos  szupervízióra,
valamint pszichológiai támogatásra;

3. A kormány e javaslatokat legkésőbb október 15-éig terjessze az Országgyűlés elé.
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Általános indokolás

Inárcs településen meggyilkoltak egy háromgyermekes, családsegítőként dolgozó édesanyát.
Egy olyan  szakembert,  aki  mindennapokban  a  családok  egyben  maradásáért,  a  gyermekek
legfőbb  érdekének  és  biztonságának  garantálásáért  és  egy  jobb,  szolidárisabb,  elfogadóbb
Magyarországért  dolgozott.  A tragédia  azért  is  rázta  meg  ennyire  a  közvéleményt,  mert
gyilkosa egy volt  rendőr,  aki nagycsaládos devizahitelkárosultként évek óta kétségbeesetten
küzdött azért, hogy családja ne veszítse el lakhatását, és ne szakítsák el tőlük fogyatékkal élő
kislányukat.  Ez  az  eset  is  azt  példázza,  hogy  magyarok  százezreinek  mennyire  súlyos
válsághelyzetekkel kell szembenéznie a mindennapokban.

A szociális szférában dolgozók helyzete ettől függetlenül is tragikus. Az ágazatban dolgozók
nettó átlagkeresete jelenleg 113,3 ezer forint, amiből egész egyszerűen képtelenség megélni.
Ezért  sorra  hagyják  el  a  pályát  kiváló,  elkötelezett  szakemberek  –  akik  pedig  maradnak,
azoknak hónapról hónapra egyre többet kell éhbérért robotolniuk. Az infrastrukturális feltételek
borzasztóak,  továbbképzésekre,  szupervízióra,  vagy  pszichológiai  tanácsadásra  alig  van
lehetőség.  A  szociális  szakemberek  munkaidejük  jelentős  részében  adminisztrálnak,
kontrollálnak, fegyelmeznek, fenyegetnek és egyre többször szankcionálnak – miközben egyre
kevesebb idejük és eszközök marad a tényleges segítségnyújtásra.

A  magyar  állam  lemondott  azokról  a  munkavállalókról,  akik  betegeket,  időseket,
nagycsaládosokat vagy válsághelyzetbe került embereket támogatnak, gondoznak; akik nélkül
Magyarország  sosem lehet  egy valóban  szolidáris  és  összetartó  társadalom.  Éppen  ezért  a
Párbeszéd szerint július 11-ét a családsegítők magyarországi napjává kell  nyilvánítani,  és a
kormánynak egy átfogó és számszerűsíthető stratégiát kell kidolgoznia az ágazat megmentése
érdekében.
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