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NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEK
• ENSZ Gyermekjogi Egyezmény – az állam köteles minden módon segíteni a szülőt, hogy gondozási,
nevelési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni (7 és 16. cikk mások mellett)
• ENSZ Útmutató az Alternatív Gondozáshoz – a szükségesség és megfelelőség elve: csak akkor emelhető
ki a gyerek a családból, ha erre mindenképpen szükség van a gyerekek és szülők bevonásával készített
teljeskörű felmérés és elemzés alapján, minden megfelelő támogatás nyújtását követően.
• Az EU Alapvető Jogok Kartája 24 cikkelye alapján a gyerekek minden olyan ellátásra és szolgáltatásra
jogosultak, amelyek a jóllétüket szolgálják. A legfőbb érdeküket kell szem előtt tartani és véleményüket
meghallgatni, figyelembe venni valamennyi őket érintő kérdésben.

NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEK

• Európai Bizottság 2013-as ajánlása „befektetés a gyerekekbe – törjük meg a hátrányos helyzet
ördögi körét” a gyermekszegénység felszámolása érdekében, a gyerekek jogainak és jóllétének
biztosítása, társadalmi befogadása érdekében. A családból való kiemelést anyagi okokból nem
lehet indokolni, és a családok támogatására mindent lehetséges eszközt fel kell használni, ez a
közösség érdeke is.
• A gyerekeknek joga van „ a fizikai, mentális, spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésükhöz
szükséges életszínvonalhoz” a gyermekjogi egyezmény alapján, amelynek alapján az EU
Bizottság a fentieket megerősíti

NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEK
• EU Alapjogi Ügynökség felmérése valamennyi tagországban, az alábbi indikátorok
segítségével:
- Kötelezettek vállalásai, elkötelezettségei (strukturális indikátorok)

- Tényleges erőfeszítések (folyamat indikátorok) ezen tevékenység mérésére
- Eredmények, eredményesség (kimeneti, eredmény indikátorok).

• Európa Tanács ajánlásai a családok segítéséről, a gyerekek családban való gondozáshoz
való jogához, a pozitív szülőség elősegítéséről

FRA FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
•

Valamennyi tagállamban kötelező az egyéni felmérés és gondozási terv készítése, de ezeknek a kötelezettségeknek többen, többször nem tesznek
eleget

•

Noha a gyerek legjobb érdekeinek figyelembevétele minden tagállam jogrendjében megtalálható, a feltételrendszer, kritériumok és és gyakorlati
alkalmazáshoz szükséges útmutatók, képzések a legtöbb országban nem állnak rendelkezésre ennek felméréséhez és kielégítéséhez

•

A gyerekek meghallgatáshoz való joga is minden tagállam jogrendjében szerepel, de gyakran, különösen a 12 év alatti gyerekek esetében ez az eljáró
hatóságok, intézmények döntésétől függ, gyakran nem alkalmazzák.

•

A multidiszciplináris, szektorok közötti felmérés kötelezettsége a legtöbb tagállamban jogi elvárás de gyakran nem biztosítottak a feltételei és nem
kérik őket számon, vagy a helyi ellátókra, esetgazdákra, szociális munkásokra, szolgálatokra hagyják a végrehajtását. .

•

A tényleges végrehajtás attól is függ, hogy milyen tényleges ellátások és szolgáltatások, lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek szerepelnek-e az
eljárás rendben, szakmai protokollokban, módszertani leírásokban (mint pl. Az esetkonferencia)

•

A multidiszciplináris felmérés, értékelés gyakran háttérbe szorul az alacsonyabb szintű ellátókra marad.

•

A tagállamok nagy számban nem tudják végrehajtani a saját maguk által megfogalmazott jogi, szakmai kötelezettségeiket a szakemberek alacsony
száma és a nagyon magas esetszámok, szűkös erőforrások miatt.

SZOCIÁLIS PILLÉR 20 PONTJA VONATKOZÓ RÉSZEI
• III. fejezet: szociális védelem és társadalmi befogadás
• 11. Gyermekgondozás és a gyermekek támogatása
• A kisgyermekeknek joguk van megfizethető, jó minőségű nevelésben és gondozásban
részesülni.
• A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy védelmezzék őket a szegénységgel szemben. A
hátrányos helyzetű gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy meghatározott intézkedésekben
részesüljenek az esélyegyenlőség javítása érdekében.

SZOCIÁLIS PILLÉR 20 PONTJA VONATKOZÓ RÉSZEI
14. Minimumjövedelem
•

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy élete során bármikor, amikor nem rendelkezik elegendő anyagi forrással, olyan juttatásokban
részesüljön, amelyek garantálják számára a méltósággal élhető élethez szükséges minimumjövedelmet, és ténylegesen hozzáférjen a
méltányos életszínvonalat lehetővé tevő árukhoz és szolgáltatásokhoz. Azoknak a kedvezményezetteknek az esetében, akik képesek
dolgozni, a minimumjövedelem-juttatásokat össze kell kapcsolni a munkaerőpiacra történő (újbóli) beilleszkedést ösztönző
intézkedésekkel.

19. Lakhatás és segítségnyújtás a hajléktalanok számára
•

A rászorulók számára hozzáférést kell biztosítani jó minőségű szociális lakásokhoz vagy lakhatási támogatáshoz.

•

A kiszolgáltatott helyzetű személyeknek joguk van megfelelő segítségnyújtásban és védelemben részesülni a kényszer-kilakoltatással
szemben.

•

A hajléktalanok számára megfelelő elszállásolást és szolgáltatásokat kell biztosítani társadalmi befogadásuk előmozdítása érdekében.

SZOCIÁLIS PILLÉR 20 PONTJA VONATKOZÓ RÉSZEI
20. Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés
• Mindenkinek joga van jó minőségű alapszolgáltatásokat igénybe venni, ideértve a
vízellátást, a szennyvízelvezetést, az energiaellátást, valamint a közlekedési, a pénzügyi és a
digitális távközlési szolgáltatásokat. Gondoskodni kell a rászorulók támogatásáról, hogy
igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat.

HAZAI HELYZET
• Túl a fenti helyzetelemzésen alapvető gondot jelent:
- Előítélet és kirekesztő szándék a szegényekkel szemben
- Romák, fogyatékkal élők, LMBTQ gyerekek és családok, kíséret nélküli és más menekültek,
bevándorlók esetén
- Minden társadalmi csoportot sikerült egymás ellen fordítani – nincs szolidaritás,
együttműködési készség
- Az egész közösség társadalom veszít anyagi, erkölcsi, szociális értelemben is, ahogy a rossz
közérzet és a gyenge életminőség is jelzi minden csoport esetében,

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

