A cél jó! Jó lenne, ha minden gyereknek lehetősége lenne színvonalas ellátást nyújtó, hozzáférhető
óvodába járni. A megvalósítás feltételei azonban nem adottak, a szabályozás módja elhibázott!
Gyerek vagyok = ember vagyok!
Nem játék!
A 3 éves korban kötelező óvodakezdés és a családi
pótlék óvodába járáshoz kötése
felelőtlen játék
a szociális ellátásokkal és a gyerekszolgáltatásokkal!

„A gyermekek, gyermekes családok szegénységének
csökkentése érdekében szükséges a családokat érintő
jóléti transzferek szinten tartása, a gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
szolgáltatások
minőségének,
elérhetőségének javítása, a kora
gyermekkori
gondozásnevelés és a korai képességgondozás
fejlesztése.”

Így foglalta össze az uniónak készült 2012-es Nemzeti
Szociális Jelentésben a kormányzat a Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia azon beavatkozási területeit és
céljait, amelyek a szegénység, társadalmi kirekesztettség
újratermelődésének megakadályozását célozzák.
(Nemzeti Szociális Jelentés 2012, 4. oldal)

A fentiekben megfogalmazott célok összehangolt fejlesztéseket igényelnek. Ami történik, az ezzel szöges ellentétben áll. A
kormány korlátozza az alapvető állampolgári jogokat, szankcionál és kötelez, a szociális támogatásokat jutalmazásibüntetési eszközzé alacsonyítja, a gyerekek szükségleteit semmibe veszi.
… A TÉNYLEGES INTÉZKEDÉSEK:




A családi pótlék összegét 6 éve nem emelték, a kormány tervei alapján 2015-ben sem tervezett a szinten tartás.
A Köznevelési törvény értelmében 2015. őszétől 3 éves kortól kötelező az óvodába járás.
A kormány az iskoláztatási támogatáshoz hasonlóan, az óvodába járáshoz kötné a 3 éven felüliek esetében a
családi pótlék folyósítását.

… A HELYZET







A családi pótlék reálértékének szinten tartása nem történt meg, az legalább 20%-kal csökkent 2008 óta.
A gyerekek harmada alapvető szükségletekhez nem jut hozzá (anyagi és lakhatási biztonság, élelem, egészséges
környezet).
A 3 éves gyerek számára nem az óvodába járás az alapvető szükséglet, hanem a megfelelő, a fejlődését
optimálisan segítő, biztonságos környezet.
Az óvoda akkor segít, ha a kisgyerek szívesen megy az őt befogadó közegbe, és ha a fejlesztés feltételei jók.
Jelenleg:
még van férőhelyhiány, vannak óvoda nélküli települések is, és csaknem 13 ezer 3 éves bölcsődébe jár;
az óvodások harmada, legalább 140-150 ezer gyerek a megengedett 25 fősnél nagyobb, közülük 13-14
ezer 30 főnél is nagyobb csoportba jár;
a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált óvodai nevelése nem kellőképpen megoldott.
Az óvodás gyerekek hiányzásának szankcionálása elfogadhatatlan, mert
a nagyszerű lehetőséget kényszerré változtatja;
a szegény családok nyomorát súlyosbítja;
a gyermeki jogokat sérti.

A TOVÁBBI SZANKCIÓK ÉS KÖTELEZÉSEK HELYETT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGHOZ VALÓ JOG
BIZTOSÍTÁSÁNAK FORMÁIBAN (26. és 27. CIKK) ÉS A MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ
MINŐSÉGI GYEREKSZOLGÁLTATÁSOKBAN (18. CIKK) KELLENE GONDOLKODNI A GYERMEK
JOGAIRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY 25. ÉVÉBEN!
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