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Tisztelt Elnök Asszony!

„Vannak-e elképzeléseik az alapvetően gyermekjóléti program továbbfejlesztéséről, illetve
hogyan látja a szaktárca által eddig preferált program további működtetésének
lehetőségét?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Gyurcsány
Ferenc miniszter úrhoz . A válaszát írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!
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1998-ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Soros Alapítvány és a Fővárosi
Önkormányzat támogatásával egy modellkísérletet indított „Játszva megelőzni" címmel,
amely arra vállalkozik, hogy korszerű, gyermekbarát játszótereket hozzon létre . A programot
később a Szociális és Családügyi Minisztérium karolta fel, s megteremtette a fejlesztés és a
működés feltételeit.

Jelenleg 12 ilyen játszótér van az országban (Budapest 111 . kerületében 6, Pápán,
Tatabányán, Esztergomban, Szegeden, Miskolcon és Debrecenben egy-egy .)

A létrehozott játszótereken nem a hagyományos értelemben vett játszótereket kell
érteni. A „máltai játszótér" mindamellett, hogy biztonságos, modern, esztétikus és
környezetbarát, egy olyan komplex gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény, amely be
van kerítve, éjszaka őrzött, nappal pedig különféle szolgáltatási funkciókat lát el szociális
munkások és játékpedagógusok irányításával . A játszótereken a játékcsoportok
korosztályonként elkülönítve találhatók, a tipegő korosztálytól a kiskamaszokig.
Rendelkeznek a játszóterek közösségi együttlétre, személyes beszélgetésekre szolgáló
helyiségekkel, játszóházzal, mosdókkal, pelenkázóval stb . A program alapvető szakmai
célkitűzése, hogy gyakorlatilag észrevétlenül a játékon keresztül szocializáljon, közvetítsen
normákat, fejlesszen készségeket .

Mindezek mellett szervesen illeszkedik a gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők,
nevelési tanácsadók jelzőrendszerébe, pótol hiányzó oktatási, kulturális, gyermekvédelmi
infrastruktúrákat. Célja, hogy olyan játszóhelyeket hozzon létre, ahol a szociálisan terhelt
lakóterületeken élő gyermekek a lakáson kívül töltött szabadidejüket oly módon tudják
eltölteni, amely egészséges testi és lelki fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges .



Ma a játszóterek többsége nem felel meg az uniós előírásoknak . A közelmúltban lépett
hatályba a játszótéri eszközök biztonságáról szóló GKM rendelet, amelynek értelmében a
hatályba lépés előtt telepített játszótéri eszközöket 2005 . június 30-ig köteles tulajdonosa
felülvizsgáltatni, és 2008 . december 31-ig a rendelek követelményeinek megfelelő állapotura
alakítani. A balesetveszélyesnek talált játszótéri eszköz további használatát a tulajdonos,
illetve az üzemeltető köteles haladéktalanul megakadályozni és azt elbontani . Mindezek
alapján a közeljövőben fenn áll a veszélye annak, hogy játszóterek szűnnek meg, vagy a
tulajdonosoknak és a szaktárcáknak jelentős összegeket kell játszótérfejlesztésekre
fordítaniuk. Az elmúlt években épültek ugyan jelentős költségekkel új, a szabványoknak
megfelelő játszóterek, azonban elmondható, hogy ezen játszóterek -megfelelő őrzés
hiányában - nagymértékben amortizálódnak . Az említett máltai típusú játszóterek
működtetési módja minimálisra csökkenti az amortizációt, s a hasonló kialakítási költségű, de
nem őrzött játszóterek éves amortizációs költségei meghaladják ezen intézmények fenntartási
kiadásait .

A máltai típusú játszóterek pozitív hatásait mind a működtető szervezetek, az
önkormányzatok, a szülők és gyermekek tapasztalatai, valamint az elvégzett szociológiai
vizsgálatok is alátámasztják . A program működtetése azonban 20004-ben veszélybe került,
ugyanis az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium sem a további fejlesztést, sem
a működtetés finanszírozását nem tudja vállalni . A szaktárca a programra eddig mintegy fél
milliárd forintnak megfelelő támogatást nyújtott .

Kérdezem a T. Miniszter Urat, hogy vannak-e elképzeléseik az alapvetően
gyermekjóléti program továbbfejlesztéséről, illetve hogyan látja a szaktárca által eddig
preferált program további működtetésének lehetőségét?

Budapest, 2004 . április 15 .

Kovács Zoltán
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