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Szilágy, Kovászna és Brassó 
megyében voltak tavaly 
decemberben a legmagasabb 
összegű szociális segélyek. A 
Krónikának nyilatkozó szak-
ember szerint tavaly egész év-
ben éreztette hatását a korona-
vírus-világjárvány a szociális 
ellátás téren is.

 » BÍRÓ BLANKA

T avaly decemberben 176 674 
személy kapott szociális se-
gélyt Romániában az orszá-

gos szociális kifi zetési ügynökség 
jelentése szerint. Az állam egy 
hónap alatt 46,9 millió lejt fi zetett 
ki erre a célra, egy segélyezett át-
lagosan havi 265,71 lejt kapott. A 
legtöbben Dolj, Bákó és Buzău me-
gyében jutottak segélyhez, ahol a 
számuk tízezer körül volt, viszont a 
legnagyobb átlagösszegek Szilágy, 
Kovászna és Brassó megyében vol-
tak, ahol egy jogosult havonta átla-
gosan több mint 300 lejt kapott.

Érezteti hatását a járvány
„A járványhelyzet megszüntette a 
korábban évek óta fennálló hely-
zetet, hogy tavasztól őszig csök-
ken a szociális segélyben részesü-
lők száma” – értékelte a szociális 
segélyek körüli helyzetet a Króni-
ka megkeresésére Támpa Ödön, 
a Kovászna megyei szociális kifi -
zetési ügynökség igazgatója. Mint 
részletezte, az elmúlt években az 
volt jellemző, hogy tavasszal kül-
földre mentek dolgozni az addig 

KÜLFÖLDI IDÉNYMUNKA HÍJÁN TÖBB PÉNZ MENT A KÜLÖNBÖZŐ JUTTATÁSOKRA – ÖSZTÖNZÖTT ÖNKORMÁNYZATOK

A járvány is alakította a szociális segélyeket

Terepmunka. Szociáliskörnyezet-tanulmányt nem lehet irodából készíteni

 » A járvány 
miatt jelentős 
mértékben szű-
kült a külföldi 
munkavállalás 
lehetősége, így 
a többség itthon 
maradt, a se-
gélyben részesü-
lők száma nem 
csökkent.

szociális juttatásokból élők, majd 
késő ősszel tértek haza, és kérték 
újra a támogatást, így vészelték át 
a téli hónapokat. A járvány miatt 
azonban jelentős mértékben szű-
kült a külföldi munkavállalás lehe-
tősége, így a többség itthon maradt, 
a segélyben részesülők száma nem 
csökkent.

Elmondása szerint különben az 
elmúlt tíz évben állandósult a szo-
ciális támogatásban részesülők szá-
ma, 2010-ben a kifi zetés átkerült a 
polgármesteri hivataloktól az ügy-
nökséghez, majd két évvel később 
az ellenőrzés is, akkor volt egy lát-
ványos lemorzsolódás.

Ellenőrzésekkel erősítik 
a szociális hálót
Támpa Ödön hangsúlyozta, a mun-
kaügyi minisztérium jelenleg is 
folyamatban levő kampánya arról 
szól, hogy erősítsék a szociális há-
lót, arra ösztönzik az önkormányza-
tokat, hogy fokozzák szociális tevé-
kenységüket. „Ha egyedülálló, idős 
személy kapja a támogatást, fi gyel-
ni kell, lehet-e gondozót biztosítani 
számára. A sokgyerekes családok 
esetében a gyerekek oktatására kell 
összpontosítani” – sorolta a példá-
kat a szakember.

A megyei ügynökségek a helyi 
önkormányzatok munkáját ellen-

őrzik, kiderült, hogy több szociá-
liskörnyezet-tanulmányt nem újí-
tottak meg a helyszínen. A szük-
ségállapot alatt, tavaly tavasszal 
nem volt lehetőség terepre járni, de 
utána már lehetett volna pótolni, 
ugyanis szociáliskörnyezet-tanul-
mányt nem lehet irodából készíte-
ni, mutatott rá az igazgató. Ugyan-
akkor a szociális segélyért elvárt 72 
órás közmunkát is már az év elején 
„le kell papírozniuk” a helyi önkor-
mányzatoknak, kijelölve a munká-
latokat, majd azt havonta aktuali-
zálják.

A bürokratikus hibák tisztázá-
sáig felfüggesztik ugyan a segélyre 
jogosultságot, ám ezt általában az 
érintett nem érzékeli, hiszen egy 
hónap alatt ennek a végére járnak, 
és ha mindent rendben találnak, fo-
lyósítják az esedékes összeget. Idő-
szakosan a különböző állami intéz-
mények adatbázisát összefésülik, 
ilyenkor derül ki, ha valakinek más 
jövedelme is volt, és valójában már 
nem jogosult a segélyre.

Amint arról beszámoltunk, január 
közepén Raluca Turcan munkaügyi 
miniszter ellenőrzéseket helye-
zett kilátásba, hogy felszámolják 
az állami segélyek halmozását. A 
miniszter szerint sok esetben egy-
szerre kapják a szociális segélyt, a 
családtámogatást, a gyereknevelési 
pótlékot és a fűtéstámogatást, olyan 
helyzetben is, ha nincs bizonyíték 
arra, hogy a kedvezményezett erőfe-
szítéseket tesz, hogy munkát talál-
jon. Ezzel összefüggésben ellenőr-
zik most a polgármesteri hivatalok 
által végzett szociáliskörnyezet-ta-
nulmányokat.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

T iltakozó akciókat tart csütörtök-
től egy héten át Bukarestben a 

Sanitas Szakszervezeti Szövetség, 
elégedetlenségük oka többek kö-
zött a közalkalmazottak által kapott 
pótlékok kormány által kilátásba 
helyezett csökkentése és az üdülési 
csekkek felfüggesztése. Az érdekvé-
delmi szövetség tegnapi közlemé-
nyében leszögezi, aggodalommal 
vették tudomásul, hogy Florin Cîţu 
miniszterelnök és Ludovic Orban 
liberális pártelnök kilátásba he-
lyezte a közszférában dolgozók ál-
tal kapott pótlékok csökkentését, 
illetve bejelentette, hogy 2021-ben 
nem kapnak üdülési csekket a köz-
alkalmazottak, ugyanakkor csök-
ken az élelmiszerpótlék értéke is. 
Ennélfogva a Sanitas országos ta-
nácsa úgy döntött, hogy tiltakozás-
képpen február 11-e és 19-e között 
tiltakozást szerveznek a parlament, 
a kormány és az illetékes miniszté-
riumok székhelye előtt.

Hiányolják a társadalmi 
párbeszédet
A Sanitas ugyanakkor fi gyelmez-
tet, az idei állami költségvetés ki-
dolgozásakor a kormány „teljesen 

mellőzte” a társadalmi partnerek 
álláspontját, noha a büdzsével kap-
csolatos tervei az egészségügyben 
és a szociális ellátásban dolgozók 
jövedelmére is kihatnak, és ez szá-
mos spontán tiltakozó akció kirob-
bantásához vezethet, ami felbo-
ríthatja e két, a koronavírus elleni 
küzdelemben meghatározó szerepet 
játszó ágazat tevékenységét. Hang-
súlyozták továbbá: megengedhe-
tetlen, hogy csökkentsék azoknak 
a bérét, akik több mint egy éve a 
frontvonalban küzdenek a járvány 
ellen. A Sanitas ugyanakkor kéri a 
2017/153-as törvény alapján járó bér-
emelést a rendszerben dolgozó azon 
személyek számára, akiknek a leg-
alacsonyabb a fi zetésük.

A diákok az ösztöndíjak miatt 
panaszkodnak
Közben az Országos Diáktanács 
(CNE) tegnapi közleményében arra 
irányította rá a figyelmet, hogy 
amennyiben a kormány nem bizto-
sítja a pénzt a 2021-es állami költ-
ségvetésben az iskolai ösztöndíjak 
finanszírozásához, a 2020/1064-
es kormányhatározatot nem lehet 
gyakorlatba ültetni, és továbbra 
is megmaradnak a jelentős elté-
rések az ösztöndíjak értékében a 

különböző településeken. Azt ír-
ták: a törvény előírása ellenére a 
kormány halogatja belefoglalni a 
2021-es állami büdzsébe az iskolai 
ösztöndíjak kifizetéséhez szüksé-
ges összegeket.

 „Annak megelőzése érdekében, 
hogy egyes helyi önkormányzatok 
csupán havi 8 lejes ösztöndíjat jut-
tassanak a tanulóknak, rendkívül 
fontos gyakorlatba ültetni a kor-
mány tavaly decemberben hozott 
határozatát, amely 100 lejben ha-
tározza meg az iskolai ösztöndíjak 
alsó küszöbértékét. Ha azonban 
a kormány nem különíti el az ösz-
töndíjak finanszírozásához szüksé-

ges összeget, a határozat nem lesz 
alkalmazható” – hangsúlyozták a 
tanulók képviselői.

 A diáktanács ugyanakkor – az 
egészségügyben dolgozókhoz ha-
sonlóan – azt is nehezményezi, 
hogy bár számos alkalommal kez-
deményezett megbeszélést az ösz-
töndíjakról a pénzügyminisztérium 
képviselőivel, mostanáig semmi-
féle választ nem kapott. „Határo-
zottan bíráljuk a kormányt, mert 
az átláthatóság betartása nélkül 
dolgozta ki az idei költségvetést, és 
nem tanácskozott ebben az ügyben 
a civil szféra képviselőivel” – áll 
még a közleményben.

Az egészségügyben dolgozók és a diákok is elégedetlenek a büdzsé tervével

 » A járvány 
miatt azonban je-
lentős mértékben 
szűkült a külföldi 
munkavállalás 
lehetősége, így 
a többség itthon 
maradt, a segély-
ben részesülők 
száma nem csök-
kent.

Cîmpeanu: a diákok továbbra is ingyenesen utazhatnak

A közoktatásban részt vevő diákok továbbra is ingyenesen utazhatnak 
a tömegközlekedési eszközökön, a közlekedésügyi minisztérium által 
mérlegelt módosítások csak az egyetemisták ingyenes vasúti közlekedé-
sét érintik – jelentette ki hétfő este Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. 
Rámutatott, a tanulók, beleértve az ingázókat is, ezután is ingyenesen 
használhatják a tömegközlekedési eszközöket, csak az egyetemi hall-
gatók ingyenes vasúti közlekedésével kapcsolatban merült fel bizonyos 
módosítások bevezetésének lehetősége. „Az utazások ingyenességének 
teljes megszüntetését senki nem fontolgatja” – nyomatékosította. Arra 
a kérdésre, hogy milyen álláspontot képvisel a kormány az egyetemisták 
vasúti közlekedésével kapcsolatban, a tárcavezető azt válaszolta, hogy 
jómaga „az oktatás érdekeit” támogatja ebben a témában is. 




