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Majdnem kétezer közvet-
len érintett van Hargi-
ta megyében. Mintegy 

900 állami gondozás alá tarto-
zó gyereket és 200 súlyos fo-
gyatékossággal élő felnőttet, 
továbbá az igazgatóság 800 
alkalmazottját  – köztük az 
elhelyezőközpontok dolgozó-
it, a hivatásos nevelőszülőket 
és az adminisztratív személy-
zetet – érinti a kialakult hely-
zet. Közvetve azonban még 
legalább 12 ezer ember válhat 
érintetté, ugyanis a megyében 
ennyi fogyatékos él, akiknek 
illetményeit az igazgatóság 
munkatársai állapítják meg, és 
folyósítják, ha pedig nem lesz, 
aki elvégezze ezeket a munká-
kat, még kiterjedtebbé válhat a 
probléma – magyarázta Elekes 
Zoltán, a Hargita Megyei Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság vezetője. Az intézmény 
éves pénzkerete augusztus 
végén fogyott el, az alkalma-
zottak nemrég japánsztrájkba 
léptek, hogy a fehér karsza-
lagok viselésével felhívják a fi-
gyelmet az áldatlan helyzetre. 
Mint Elekes Zoltán sajnálkozva 
elmondta, a tiltakozásnak mos-
tanáig nem sok hatása volt.

11,5 millió lej hiányzik

Az igazgatóság nemrég 2,7 
millió lejt kapott központi költ-
ségvetés-kiegészítésként, ezt 
700 ezer lejjel egészítette ki 
a megyei önkormányzat, ám 
még ez is csak az alkalmazot-
tak nettó bérére volt elég, illet-
ve most próbálják törleszteni a 
legsürgősebb számlákat – kö-
zölte megkeresésünkre Elekes 
Zoltán, az intézmény igazgató-

ja. Hozzáfűzte azonban, hogy 
ez közel sem jelenti azt, hogy 
anyagilag egyenesbe kerül a 
rendszer, ugyanis a többi ki-
adásra már nincs fedezetük, és 
legkésőbb e hónap 25-éig a fize-
tések utáni járulékokat is tör-
leszteniük kell, de arra sincs 
már pénzük. Legutóbbi számí-
tásaik szerint 11,5 millió lejre 
volna még szükségük ahhoz, 
hogy év végéig működtetni tud-
ják a megyei szociális és gyer-
mekvédelmi rendszert. Bár 
ez ügyben több alkalommal is 
megkeresték az illetékes kor-
mányzati intézményeket, még 
ígéretet sem kaptak a hely-
zet rendezésére – panaszolta 
el az igazgató. Ennek ellené-
re ő továbbra is bizakodó, ab-
ba ugyanis még bele sem mer 
gondolni, mi lesz akkor, ha nem 
kapnak költségkiegészítést.

A gyerekek nem éheznek, de...

Ha nem kapnának élelmi-
szer-adományokat, már az 
sem lenne, amiből enni adja-
nak a székelykeresztúri sú-
lyosan fogyatékos gyermekek 
elhelyezőközpontjában élő fi-
ataloknak. „A gyerekek nem 
éheznek, annak köszönhető-
en, hogy vannak adományo-
zóink, de elég súlyos anyagi 
problémáink vannak, az ingat-
lant fenn kell tartani, fizetni 
a rezsiköltségeket, a gyere-
keknek tisztálkodószereket, 
higiéniai eszközöket, pelen-
kákat kell biztosítani” – so-
rolta a gondokat Feleki Ildikó, 
a székelykeresztúri súlyo-
san fogyatékos gyermekek 
elhelyezőközpontjának veze-

tője. Az áldatlan helyzet miatt 
prioritási sorrendbe szedték a 
költségeket: a legfontosabb az 
étel, továbbá hogy melegben le-
gyenek a gyerekek, és hogy le-
gyen pelenkájuk, a többi kiadás 
törlesztése elmarad. Ez megye-
szerte általános, mindössze az 
elmaradások értékében külön-
bözik az elhelyezőközpontok 
helyezte.

Élelem, tisztítószer egyelőre van

A szociális igazgatóság-
hoz tartozó más intézmé-
nyekhez képest jobban áll a 
Gyergyószentmiklósi Ápoló- 
és Gondozóközpont, ez annak 
is tudható be, hogy az idős el-
látottak a törvényes előírások-
nak megfelelően, a nyugdíjuk 
egy bizonyos százalékát hoz-
zájárulásként, az ellátásukat 
támogatandó, az intézmény 
fenntartására be kell fizessék, 
tudtuk meg a központ vezető-
jétől, Elekes Erikától. Továbbá 
azt is elmondta, ugyan jobban 
állnak, mint más, szintén az 
igazgatósághoz tartozó szo-
ciális intézmény, de egyálta-
lán nem mondható jónak az 
anyagi helyzetük. „Az előírás 
értelmében az ápoltak nyugdí-
jából legkevesebb 300 lej meg 
kell maradjon költőpénznek. 
Nagyon kevés esetben pedig, 
amikor a nyugdíj, a fennma-
radó összeg nem fedi az ellá-
tást, akkor a hozzátartózók is 
pótolnak, az összeg nagysá-
gát szintén szabályozza az elő-
írás. Ezért vagyunk egy kicsit 
jobb helyzetben a megyében 
működő szociális központok-
hoz képest, de ez nem jelen-

ti azt, hogy nincsenek anyagi 
gondjaink” – magyarázta. Egy 
havi élelemre van még pén-
zük. A napi élelmezési díj 16,60 
lej, az ötven lakónak ez durván 
25 ezer lej. A gyógyszer-szám-
lák esetében pedig elmaradá-
saik vannak. „Sajnos, a megyei 
igazgatóság nem tudott október 
1-től szerződést újítani a pszi-
chológussal és háziorvosokkal 
sem. „Egyelőre egy orvossal 
vagyunk kapcsolatban, szeren-
csénk van dr. Ádám Józseffel, 

a többi szerződésünk a levegő-
ben lóg. Tisztítószert rendel-
tünk, a megérkezésére várunk, 
ez elengedhetetlen egy ilyen 
intézményben” – ismertette az 
igazgatónő. Továbbá arról is 
szólt, hogy a téli tüzelő biztosí-
tott. „A főtőanyagra nagyon vi-
gyázunk, gázolajjal fűtjük ki az 
épületet, és nagyon spórolunk, 
mert nem szeretnénk, hogy té-
len meleg nélkül maradjanak 
az ápoltaink” – tette hozzá.

A fizetés kérdéses

Az alkalmazottak fizetésé-
re is kitért a központ veze-
tője. Mint mondta, az ötven 

bentlakót harminckilencen 
látják el.  Az alkalmazottak 
nagy része ápoló és asszisz-
tens. „A szeptemberi bérek 
rendezve vannak, az állam fe-
lé is utaltuk a fizetések utáni 
adót, viszont az októberi bé-
rekkel bajban leszünk, ugyan-
is erre még nincs fedezet.” A 
Gyergyószentmiklósi Ápoló- 
és Gondozóközpontot helyi és 
külföldi támogatású civil szer-
vezetek is segítik. Elekes Eri-
ka két szervezetet emelt ki, az 
Ora International Ökumenikus 
Segélyszervezetet és a Jan Post 
Egyesületet. „Általában kéré-
sünk konkrét, célirányos, és 
mindannyiszor segítenek, bát-
ran fordulhatok hozzájuk” – 
tette hozzá.

Bármikor azt mondhatják: 
eddig volt

Gyergyószentmiklóson a há-
rom családi típusú lakásott-
honban 21 gyerek és fiatal van 
elhelyezve, őket 15 alkalmazott 
neveli, tudtuk meg Zsurzs An-
gélától. A három otthon vezető-
je elmondta, addig lesz élelem 
a gyerekeknek, amíg az üzle-
tek, melyekkel kapcsolatban 
vannak, azt nem mondják: kö-
szönjük az együttműködést, 
ennyi volt. „Tartozásaink van-
nak a villanyáram ellenértéké-
be, a fűtésbe és a közköltségbe 
is, az üzletek pedig bármikor 
azt mondhatják, tovább nem 
szolgálnak ki élelmiszerrel, 
úgyhogy gondok vannak az 
anyagiak terén” – tette hozzá.
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Nincs pénz a szociális és gyermekvédelmi hálózat működtetésére

Intézmények végveszélyben

Anyagi gondokkal küzdenek az intézmények, így az ápoló- és gondozóközpont is
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A megyei szociális 

és gyermekvédelmi 

rendszerben kritikus 

a helyzet, ugyanis 

az állami intézmény 

nem kapott pénzt 

az utolsó negyedévi 

működési költsé-

geinek fedezésére. 

Állami gondozásban 

élő gyerekeket, időse-

ket, fogyatékosság-

gal élőket és az őket 

gondozó személyzetet 

érinti a probléma. 

Gyegyószentmiklósi 

intézményekben is 

gondok vannak, idős 

ápoltakat, gyereke-

ket érint a kialakult 

 helyzet.

„A fűtőanyagra na-
gyon vigyázunk, spó-
rolunk, mert nem sze-
retnénk, hogy télen 
meleg nélkül marad-
janak az ápoltjaink.”




