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Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László

az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Réthelyi Miklós nemzeti

erőforrás miniszterhez :

„ Miért lehetetleníti el a kormány a szociális intézményeket — mikor oldódik meg a

látássérült rehabilitáció krízise? "

címmel !

Tisztelt Miniszter Úr !

Az idei év különösen nehéznek ígérkezik a szociális szolgáltatásokat végz ő szervezetek

számára, hiszen a 2012-es költségvetés alapján a szociális ágazat intézményinek működésre

szánt normatívák, pályázati források kevés kivétellel veszítenek reálértékükb ő l, több esetbe n

pedig nominálisan is csökkennek .

A szűkülő anyagi lehetőségek mellett a forráselosztás problémáival is szembesülniük kel l

több szakterület szolgáltatóinak.

Február közepén már a nyilvánosság is értesülhetett róla, hogy a januári pályázat i

támogatások csúszása miatt pénz nélkül maradtak a fogyatékos embereket segítő támogató

Országgyű lési képviselő



szolgálatok és a szociális foglalkoztatásban részt vev ő szervezetek. Több intézmény a csőd

szélére került, még a dolgozóknak se tudták kifizetni a béreket .

Hasonló okok miatt több helyen leállt a látássérült-rehabilitáció - az országos hálózat

szétesésnek indult . Magyarországon évente közel hatezren veszítik el látásukat, de a korábba n

uniós forrásokból felálló nyolc regionális elemi rehabilitációs központ idáig legalább a

negyedüknek-egyharmaduknak tudott színvonalas szolgáltatást nyújtani . Az elemi

rehabilitáció nélkülözhetetlen a látássérültté váló emberek számára az önálló életvitelhez és

munkavállaláshoz . Ezt a feladatot a látássérülteket segítő civil szervezetek se tudják átvállaln i

a megfelelő anyagi és szakmai lehetőségek hiányában.

Idén hiába szerepel már költségvetési soron a rehabilitációs központok támogatása, a tavaly i

év végére ígért pályázatot mégsem írták ki . A forrás nélkül maradt központok szolgáltatás a

bizonytalanná vált, több esetben minimális szintre esett vissza, vagy teljesen el is lehetetlenül t

– többek között a budapesti Szempont Alapítvány be is szüntette a m űködését .

Sajnos nem el őször fordul elő ez a súlyos helyzet, tavaly is késett a pályázat kiírásával a

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. De az akkori néhány hetes fennakadás után újra tudott

indulni a rehabilitáció . Idén még súlyosabb a helyzet, hiszen hónapok nem jutnak forráshoz a

rehabilitációs központok. Több intézmény bezárt, az rehabilitációhoz szükséges eszközö k

kihasználatlanul porosodnak, a munkatársakat kénytelenek voltak elbocsátani . De ami a

legfontosabb, hogy a látássérültté vált emberek rehabilitációhoz való joga, ezáltal társadalmi

integrációjuk sérül súlyosan.

Tisztelt Miniszter Úr !

A kialakult krízishelyzettel kapcsolatban kérdezzük :

1. Mi az oka annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén se írták ki a működési forrásokat biztosító

pályázatot időben?

2. Ha a hírek szerint „hamarosan” kiírhatják végre az új pályázatot, akkor mikor indulhatnak me g

pontosan a kifizetések - vagyis mire számíthatunk, mikor indulhat újra a látássérültek elem i

rehabilitációja?



3. Az elmúlt időszak több területet érint ő finanszírozási fennakadásai rávilágítottak a forráselosztás i

rendszer hiányosságaira. Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a jövőben ne

fordulhasson elő, hogy szociális szervezetek feladatellátása az állami források befagyása miat t

hetekre, hónapokra ellehetetlenül ?

4. Az 1998. évi XXVI . törvény szerint „a fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra . E jog

érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják .” Ha sikerül végre biztosítani a

meglévő intézményrendszer zökkenőmentes működését, tervezik-e a kapacitások bővítését, annak

érdekében, hogy az érintettek minél szélesebb köre jusson hozzá a társadalmi integrációt biztosító

rehabilitációs szolgáltatásokhoz ?

Megtisztelő válaszát előre is köszönjük,

Szé : -rnadettSzabó Tímea
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