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Tisztelt Elnök Asszony!

„Milyen lehetőségei vannak az újbóli munkába álláshoz szükséges átképzések
igénybevételére a főállású anyáknak ezen ellátási formából való kikerülés esetén?
címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani dr . Lévai Katalin
esélyegyenlőségi miniszter asszony részére . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Egy kistérségi polgármesteri fórumon egy polgármester asszony hívta fel figyelmemet arra,
hogy a fóállású anyák, miután legkisebb gyerekük betöltötte a megadott kort, ameddig a fenti
ellátási forma igénybe vehető, nagyon nehezen tudnak munkához jutni . Mire a minimum
három gyerekes anya legkisebb gyermeke is elérte a fóállású anyaság igénybevehetőségét
megszüntető kort, az édesanya munkavállalását segítő tudása megkopott, nehezen tud
megfelelni a munkaerő piac igényeinek. Ha valakinek, akkor ezen asszonyoknak nagyon nagy
szüksége lenne a munkába állás esélyeit növelő átképzési lehetőségre . Viszont a Munkaügyi
Központ ilyen lehetőséget ingyenesen csak akkor biztosít, ha a gyermekvállalást megelőzően
az édesanya alkalmazottként dolgozott . Ha például nem jókedvéből kényszervállalkozó vagy
ne adj Isten munkanélküli volt, akkor már nem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Bizonyára egyetértünk abban, hogy az anyaságot társadalmunk nem kezeli minden esetben
értékén. Jelen esetben is minden elismerést és támogatást megérdemel az az asszony, aki
három vagy több gyereke felnevelése után munkába kíván állni és ennek érdekében,
átképzéssel kívánja magát a munkaerő piac számára értékesebbé tenni. Három vagy több
gyerek esetén nagyon ritka, hogy a munkaügyi központ átképzési programjainak megfelelő
szintű képzéseket az édesanya meg tudná fizetni. Igazán akkor tudnánk a nagycsaládos anyák
esélyeit növelni, ha a fóállású anyaság letelte után visszatérésüket segíteni tudnánk .

Írásbeli kérdés



Tisztelt Miniszter Asszony!

Milyen megoldást lát a nagycsaládos édesanyák munkaerő piacra való visszatérésének
támogatására és esélyeik növelésére?

Budapest, 2003 . december 15 .
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