2021. január
Jelentősen leszakadt a magyar fizetések értéke a gyenge forint miatt
Népszava. 2021.01.30.
https://nepszava.hu/3107951_jelentosen-leszakadt-a-magyar-fizetesek-erteke-a-gyenge-forint-miatt

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszter az idei 4 százalékos minimálbéremeléssel kapcsolatban azt
mondta: 2010 óta 130 százalékkal emelkedett a minimálbér, és ha ezt folytatjuk, „közeledni fogunk, sőt előbb
utóbb el is érjük az osztrák életszínvonalat”. A szakszervezeti vezető szerint inkább az „utóbb” fog megvalósulni,
hiszen ha az osztrák bér a továbbiakban egyáltalán nem emelkedne, akkor is csak 2036-ra érné utol a magyar
átlagkereset egy 4 százalékos növekedési ütem mellett. Ha viszont az osztrákok bére legalább évi 2 százalékot
nő, akkor csak 2055-ben örvendezhetnénk hasonló bérszínvonalnak.

84 ezer ember több mint egy éve nem talál munkát, az álláskeresők közel fele nem
kap semmilyen pénzbeli támogatást
Mérce. 2021.01.30.
https://merce.hu/2021/01/30/84-ezer-ember-tobb-mint-egy-eve-nem-talal-munkat-az-allaskeresok-kozel-fele-nem-kapsemmilyen-penzbeli-tamogatast/

Bár az álláskeresők száma a tavaly júniusban regisztrált 376 300-as csúcshoz képest tartósan 300 000 alatt van,
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint az idei év első munkanélküliségi még mindig nem a
legbiztatóbbak az előző hónaphoz, illetve az előző évhez képest sem: az álláskeresők száma decemberhez képest
2,8 százalékkal nőtt, ami 19,6 százalékkal, 48 800-zal haladja meg az egy évvel korábbit.

A veszélyhelyzet végeztével megindulhat a kiégett egészségügyi dolgozók
elvándorlása
Mérce. 2021.01.30.
https://merce.hu/2021/01/30/a-veszelyhelyzet-vegeztevel-megindulhat-a-kiegett-egeszsegugyi-dolgozok-elvandorlasa/

Bár a veszélyhelyzet végéig egy egészségügyi dolgozó sem mondhat fel, a járvány után szakma- és/vagy
országelhagyási hullámra lehet számítani, ugyanis az utóbbi időben még az eddiginél is nagyobb munkaterhek
sok ápolónál, illetve egészségügyi szakdolgozónál végleg olyan mértékű kiégéshez vezethetnek, amit nem lehet
egyszerűen csak „kipihenni”.
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Lomtalanítás, lakáskiürítés, hagyaték felszámolás – Hogyan adományozzunk
bútorokat a lakhatási szegénységben élőknek?
Szocio Átlátszó 2021.01.29.
https://szocio.atlatszo.hu/2021/01/29/lomtalanitas-lakaskiurites-hagyatek-felszamolas-hogyan-adomanyozzunk-butorokat-alakhatasi-szegenysegben-eloknek/

Akkoriban, amikor elkezdtem itt írni a bútoradományokról, úgy érzem, sokkal több rossz tapasztalatot tudtam
megfogalmazni, amiben nyilván benne voltak az előző évek is. Akkor, a pozitív példák ellenére nagyon erősen
éreztem, hogy sokak számára egyszerűbb így megszabadulni a már senkinek sem kellő, és nem is értékesíthető
bútoroktól. És azt is, hogy vannak, akiknek ez egyszerűen így a legkönnyebb: nem bírják, nincs idejük szétszerelni,
lecipelni a lomtalanításra, pénzt meg nem akarnak adni azért, hogy ezt szolgáltatásként megfizessék.

A gyerekvállalás etikai kérdései – egyéni döntés vagy társadalmi kötelesség?
Új Egyenlőség 2021.01.29.
https://ujegyenloseg.hu/a-gyerekvallalas-etikai-kerdesei-egyeni-dontes-vagy-tarsadalmi-kotelesseg/

A népesedés kérdése a fontos ökológiai problémáink egyike. De az, hogy ki, mikor, a Föld melyik pontján és hány
gyereket vállal, nem csak ökológiai, hanem igen érzékeny társadalmi kérdés is. Érzékeny, mert a
gyerekvállalásból fakadó egyenlőtlenség sokféle formában van jelen – mind a gyerekesek és gyerektelenek, mind
a férfiak és nők között. Réz Annát, az ELTE BTK Filozófiai Intézetének oktatóját ezekről kérdezi Gébert Judit.

A következő három napban 1845 szociális intézménybe jut el a vakcina
Origo. 2021.01.29.
https://www.origo.hu/itthon/20210129-a-kovetkezo-3-napban-1845-szocialis-intezmenybe-jut-el-a-vakcina.html

Országosan 1845 szociális intézménybe jut el a koronavírus elleni vakcina a következő három napban - mondta
az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára Budapesten. Az oltóanyag
idősotthonokba, fogyatékos otthonokba, pszichiátriai és szenvedélybeteg-otthonokba jut el, és az előzetes
jelentkezések alapján 60 ezer embert fognak beoltani vele.

Nem elég a munkaerőhiány és a többletmunka, az erkölcsi és anyagi megbecsülés
teljes hiányát élik meg a szocális dolgozók
Ugytudjuk. 2021.01.28.
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-01-28_nem-eleg-a-munkaerohiany-es-a-tobbletmunka-az-erkolcsi-es-anyagi-megbecsules-teljeshianyat-elik-meg-a-szocalis-dolgozok

Az átalakult környezetben megváltozott a család és gyermekjóléti szakemberek munkája is. Bár a koronavírus
okozta helyzetben a szolgáltatók gyorsan és rugalmasan reagáltak a változásra, a pluszterhek jelentős
nehézséget okoznak, tekintettel arra, hogy már a járvány előtt is csaknem 15 százalékos volt az ágazati
munkerőhiány - írja többek között Busi Zoltán a Gyermekellátás vészhelyzetben címmel, a Szociálpolitikai
Tükörben megjelent tanulmányában.
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Kisajátított falugondnokok: a fideszes megyei önkormányzatok döntenek majd
arról, kire bízzák a felkészítést
Népszava. 2021.01.27.
https://nepszava.hu/3107375_kisajatitott-falugondnokok-a-fideszes-megyei-onkormanyzatok-dontenek-majd-arrol-kire-bizzak-afelkeszitest

Több mint egy éve nem indult új tanfolyam az országban a legkisebb településeken dolgozó falu- és
tanyagondnokok felkészítésére. Pedig a képzésre nagy szükség lenne, hiszen egy szabályváltozás nyomán az
eddigi 1000 mellett további 700 településen nyílna lehetőség alkalmazni falugondnokokat, akik afféle
mindenesként a bevásárlástól kezdve a szállításon, faaprításon át az apró-cseprő ügyek elintézésében segítik a
helybelieket.

Magadról is posztolnád? – Kampány indul a szülők digitális tudatosságáért
Hintalovon Alapítvány. 2021.01.26.
https://hintalovon.hu/2021/01/26/magadrol-is-posztolnad-kampany-indul-a-szulok-digitalis-tudatossagaert/

A Magyar Telekom és a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány kampánya olyan összefüggésekre hívja fel a
figyelmet kampányában, amikre elsőre nem gondolnánk, amikor egy gyerekről posztolt képet látunk a neten. A
tudatos digitális viselkedésre buzdító kezdeményezés célja hogy felhívja a szülők figyelmét arra, hogyan tudnak
az online térben is gondoskodni gyermekük biztonságáról.
Hogyan jut el egy tengerparti pucér fotó a darknetre? Milyen befolyással vannak az arcképfelismerő szoftverek
a jövőnkre? Hol függhet össze egy gyerekkorban megosztott történet egy későbbi sikertelen álláspályázattal?
Mi köze a közösségi médiának az iskolai zaklatáshoz? Hogyan változtatja meg a gyermekkori emlékeket a
közösségi médiára készített képek alternatív valósága? Milyen összefüggés van a szexuális zaklatás és a
magánéleti információkat tartalmazó posztok között? Miről árulkodnak privát tereink?

Szűzrepülés
Magyar Nemzet. 2021.01.24.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/szuzrepules-9258404/

A komlói Leo Amici Alapítvány huszonnyolc éve működő rehabilitációs központjában olyan akut kábítószer- és
alkoholfüggő férfiak életét próbálják megmenteni, akikről már mindenki lemondott. Szinte a sír szélén álló
emberekét, akik saját elhatározásból vonultak be az öngyógyító közösségbe, ahol volt szenvedélybetegek
nyújtanak segítséget életük rendbetételéhez.

Miért talált telibe ilyen sok embert a kiégett fiatal felnőttekről szóló cikk?
444. 2021.01.24.
https://444.hu/2021/01/23/miert-talalt-telibe-ilyen-sok-embert-a-kiegett-fiatal-felnottekrol-szolo-cikk

Óriási érdeklődés fogadta a „Fiatal felnőttek, akiknél a kiégés az alapállapot” című 444 cikket, rengetegen
érezték azt, hogy egy írás végre róluk szól. A cikk szerzőjével, Horváth Bencével beszélgettünk arról, hogyan
változott a munka szerepe az életünkben, hogy miért nem volt régen sem jobb, és hogy milyen társadalmigazdasági változások vezettek ide.

A járvány még jobban megmutatja a hazai szociális ellátórendszer alkalmatlanságát
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Szabad Európa. 2021.01.22.
https://www.szabadeuropa.hu/a/koronavirus-idosotthon-szocialis-intezmenyek-tasz-orszagos-tisztifoorvos/31061472.html

A szakember arról beszélt, hogy évtizedes lemaradásban lévő, több sebből vérző magyar szociális ellátórendszert
kapott telibe a járvány. Az intézmények emberi jogi szempontból már a pandémia előtt is jogsértően működtek,
a minimumfeltételeket sem tudták teljesíteni, nem tudtak és most sem tudnak reflektálni a személyes igényekre.
A rendszer alulfinanszírozott, pofátlanul alacsony a bérezés, a gondoskodó munka társadalmi elismertsége is
alacsony. Miközben az állam általános elvárásokat, ajánlásokat fogalmaz meg, nem rendel melléjük
erőforrásokat, nem biztosítja hozzá sem a személyi, sem az anyagi feltételeket.

A bíróságokon sem kapnak segítséget a jogaiktól megfosztott, fogyatékossággal élő
emberek
TASZ. 2021.01.22.
https://tasz.hu/cikkek/a-birosagokon-sem-kapnak-segitseget-a-jogaiktol-megfosztott-fogyatekossaggal-elo-emberek

Hiába változott a szabályozás, a bírók szinte automatikusan gondnokság alá helyezik azt, akinél mentális
betegséget állapítanak meg. Pedig az ilyen súlyos döntéseket érdemben kellene felülvizsgálni, és a jogkorlátozás
helyett arra is lehetőség lenne, hogy az érintettek segítséget kapjanak saját döntéseikhez.
Néhány éve még könnyen előfordulhatott, hogy egész életére jogfosztottá vált az, akit cselekvőképességet kizáró
gondnokság alá helyeztek, mert soha többé nem volt kötelező felülvizsgálni, hogy változott-e állapotuk,
helyzetük, képességeik és körülményeik. A fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló ENSZ-egyezmény
azonban kimondta, hogy nemhogy a felülvizsgálat elmaradása, de már magában a cselekvőképességet kizáró
gondnokság lehetősége is súlyosan sérti az érintettek jogait.

Komoly ajánlatot!
Élet és irodalom. 2021.01.22.
https://www.es.hu/cikk/2021-01-22/orsos-janos-setet-jeno/komoly-ajanlatot.html

Az ellenzék akkor lesz alkalmas a demokratikus értékeken alapuló kormányzásra, ha az amerikai vagy indiai
pártokhoz hasonlóan a hazai legnagyobb kisebbséget érdemi, nélkülözhetetlen partnernek tekinti a demokrácia
újjáépítésében. Az utolsó választásokon a baloldal egyetlen pártja sem indított egyetlen roma jelöltet esélyes
helyen. Jelenleg az a „baloldal” „koncepciója”, hogy a Jobbikot megkérdőjelezhetetlen partnerként nyomná le a
be sem vont roma vezetők torkán. Orsós János – Setét Jenő írása.

A kormány 13 éve nem emeli a GYES összegét, most úgy döntött, már nem is fogja
Szabad Európa. 2021.01.21.

https://www.szabadeuropa.hu/a/a-kormany-13-eve-nem-emeli-a-gyes-osszeget-most-ugy-dontott-mar-nem-isfogja/31047739.html
Év végén, december 30-án jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely befagyasztotta az
öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét. Ez az összeg 28 500 forint, és a rendelet jelenlegi formájában ennyi is
marad örökre. Az egyszerűbb nevén minimumnyugdíjnak hívott ellátás értéke egyébként 2008 óta nem
emelkedett, vagyis 13 éve nem változott, nem követte a fogyasztói árak emelkedését és az átlagkeresetek
növekedését sem.
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Fogalmuk sem volt, mit keres a pszichiátrián, ezért hagyták békén
24.hu. 2021.01.19.
https://24.hu/kultura/2021/01/19/nem-feketevel-pszichiatria-szocialis-munka-bartok-agnes-demeny-sara/

„Bűz van, vizelet, széklet, gennyedző felfekvések maró elegye, rácsozott ablakok, motyogó, totyogó emberek
szörnyű, szakadt és kimoshatatlan foltokkal tarkított kórházi pizsamákban.” Ilyen is a pszichiátria, de az ott
dolgozó szociális munkás nemcsak ezt látja, hanem megérti a rendszer abszurditását, amelyben idegenül és
szabadon mozoghat. Személyes tapasztalatokon alapul Bartók Ágnes és Demény Sára könyve, az egyszerre
játékos és tragikus hangvételű Nem feketével – Egy pszichiátria mindennapjai.

Magányos vidéki idősekre vadászik a lakásmaffia
Magyar Nemzet. 2021.01.19.

https://magyarnemzet.hu/belfold/maganyos-videki-idosekre-vadaszik-a-lakasmaffia-9241916/
Éheztetik, sufnikba zárják, fogva tartják, és pszichikailag és fizikailag is terrorizálják megtévesztett áldozataikat
a lakásmaffia legújabb módszereit alkalmazó fiatal bűnözők. A rendőrség a magányos, idős emberek környezetét
is figyelmeztetni szeretné a veszélyre.
Például egy 82 éves asszonnyal eltartási szerződést kötött egy fiatal nő, aki ezt követően családtagjaival együtt
beköltözött a házba. Az ingatlant teljesen a birtokukba vették, az idős asszonyt kiűzték onnan, s egy kis
fáskamrában kapott helyet. Szemmel tartották minden lépését, így sem rokonaival, sem szomszédjaival nem
beszélhetett.

Ezért „jár” a jachtozás Szijjártónak – az elitek árulásáról
Válasz Online. 2021.01.18.

https://www.valaszonline.hu/2021/01/18/kovacs-tibor-elitek-liberalizmus-velemeny/
A világ sokat köszönhet a klasszikus liberális elitnek, amely megnyitotta az elitbe kerülés lehetőségét mindenki
előtt, aki megfelelő teljesítményre képes. Szép lassan létrehozták az érdemalapú társadalmat, a meritokráciát
a korábbi, előjogokra épülő helyett.
A mai balliberális elit azonban az érdemalapú társadalmat már nem tartja jónak, mert véleménye szerint csak
egy szűk körnek kedvez.
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Kábítószer-kereskedelem és droghasználat alakulása a COVID-19 pandémiás
időszakban
Interdiszciplináris Drogszemle I. évfolyam 2. szám. 2020. december
https://drogkutato.hu/wp-content/uploads/2020/12/Kabitoszerkereskedelem-alakulasa-a-pandemia-idoszakaban.pdf
Mindenki számára megterhelő időszak a 2020-as év a világszinten elterjedt COVID-19 járvány miatt. Alaposan igénybe veszi
az egyén mentális és egészségügyi állapotát és szocióökonómiai hatása sem elhanyagolható. A tanulmány megvizsgálja,
hogy miként alakulta kábítószer-használat ebben a kritikus időszakban és milyen módon alakították és biztosították a
kábítószer-kereskedők a piac ellátását. Kirajzolódik egy növekvő szerfogyasztás a vizsgált személyek körében. A kábítószerkereskedelem nem torpant meg, alkalmazkodott a kialakult helyzethez, ezt bizonyítják a rendőrségi rajtaütések, melyek
során jelentős csempész szállítmányokat foglaltak le a nyomozók.

Karácsony Gergely hajléktalanügyi főtanácsadójának története: a radikális baloldali
aktivista útja a Fidesz-székház megtámadásától a havi apanázsig
origo. 2021.01.18.
https://www.origo.hu/itthon/20210114-misetics-balint-aktivista-nyolc-eve-a-kormanybuktato-elharcos.html

Tipikusan sorosista, úgynevezett értelmiségi pályaív az övé, amely a 2013-ban is egyetemistákat igyekszik a
kormány ellen hangolni, 2020 őszére pedig a színművészetis demonstrációk háttértámogatóinak körébe jut. Nem
meglepő, hogy a Színművészeti modellváltása ellen, a baloldal által manipulált diákok hergelésében is aktív
szerepet játszik Misetics Bálint…

Színes orchideák – bepillantás egy bántalmazó kapcsolat hétköznapjaiba
Kapcsolj egyből
https://kapcsoljegybol.hu/hirek/134_szines_orchideak_bepillantas_egy_bantalmazo_kapcsolat_hetkoznapjaiba

Az Áldozatsegítő Központ videopodcast-sorozatot indított „Hétköznapi történetek” címmel. A podcastok valós
esetekre épülő jelenetek formájában mutatnak be olyan szituációkat, amelyekben áldozattá válhatunk, illetve
felismerhetjük, ha a környezetünkben valaki segítségre szorul. Topolcsányi Laura színművész-íróval
beszélgettünk a podcastról és a témáról- az alkotó szemszögéből.

Nem hagyják kiüresíteni a sztrájkjogot
Népszava. 2021.01.12.
https://nepszava.hu/3105745_nem-hagyjak-kiuresiteni-a-sztrajkjogot

Egy 486 napos eljárás végén a Kúria jóváhagyta a szociális ágazatot képviselő szakszervezetek listáját a
munkabeszüntetés alatt is kötelező szolgáltatásokról, csak közben elmúlt az utolsó időpont is, amikor
sztrájkolhattak volna.
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Elkezdődik a gyermekvédelemben és szociális alapszolgáltatásban dolgozók
tesztelése is
Koronavirus.gov.hu. 2021.01.12.
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/elkezdodik-gyermekvedelemben-es-szocialis-alapszolgaltatasban-dolgozok-tesztelese

A pedagógusok és szociális intézmények dolgozóinak korábbi teszteléséhez hasonlóan a szociális
alapszolgáltatásban, a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézeti
ellátásban dolgozók – többek között falugondnokok, házi segítségnyújtást végző szociális dolgozók,
családsegítők, utcai és közösségi szociális munkát végzők, hajléktalanellátásban dolgozók, gyermekvédelemben
dolgozók – is jelentkezhetnek a koronavírus elleni célzott csoportos gyorstesztelésre. A tesztelést a
kormányhivatalok szervezik a január 16-17-ei hétvégén, országszerte 127 mintavételi ponton várják az
ágazatban dolgozókat.

Szociálpolitika Fidesz-módra
Népszava. 2021.01.12.

https://nepszava.hu/3105699_szocialpolitika-fidesz-modra
A feladatmegosztásra vonatkozó kérdésünkre az Emmi azt válaszolta: a régi szervezet marad az
intézményfenntartó, az új pedig szakmai tudásközpont lesz sok új feladattal - bármit is takarjon ez. Már csak az
a kérdés, meddig maradnak még állami kézben szociális intézmények. Több névtelenséget kérő szakember is úgy
fogalmazott a Népszavának, a kormány sürgetné ezek átadását az egyházaknak, így nem kizárt, hogy még a
következő választás előtt feladat nélkül marad az SZGYF és megszüntetik.

Az idős emberek jogairól szóló ENSZ Egyezmény hiányáról
Kerekasztal-mp. 2021.01.11.
https://www.kerekasztal-mp.hu/kozelet/boros-ilona-az-idos-emberek-jogairol-szolo-ensz-egyezmeny-hianyarol/

Nagyon erős hazánkban az a paternalista szemléletmód, amely az érintettekről való gondoskodást alapvetően
az önrendelkezési joguk és lehetőségeik megvonásában látja – mindezt a “védelmezésük” jelszavával. Ilyen
védelmet biztosít elvileg az idős emberek tömeges gondnokság alá helyezése, és tömegintézményben való
elhelyezése is. Valójában azonban sem a gondnokság alá helyezés, sem az intézményi elhelyezés nem jelent
védelmet az érintettek számára, sőt, arra teremt lehetőséget, hogy még kiszolgáltatottabbá tegye az
önrendelkezési joguktól (gondnokság alá helyezés esetén), vagy önrendelkezési lehetőségüktől (intézményi
elhelyezés esetén) megfosztott személyeket.

Egyre csak fogy a falvak népe
Népszava. 2021.01.11.
https://nepszava.hu/3105511_egyre-csak-fogy-a-falvak-nepe

Komoly fejlődésnek indultak az ötezres lélekszám alatti települések a Magyar Falu Program két évvel ezelőtti
indulása óta, a falvakban megállt az elvándorlás és a népességfogyás – tudatta nemrég közleményben Gyopáros
Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Csakhogy a statisztikák mást mutatnak. A
Népszava által a Központi Statisztikai Hivataltól kikért adatok szerint az érintett közel 2800 ötezer fő alatti
település lakossága 2012 és 2019 között 74,3 ezer fővel apadt.
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Hiába a nagy vihart kavart törvény, nem igazán büntetik a hajléktalanokat
Magyarországon
Quibit. 2021.01.11.
https://qubit.hu/2021/01/11/hiaba-a-nagy-vihart-kavart-torveny-nem-igazan-buntetik-a-hajlektalanokat-magyarorszagon

Egyértelműen látszik, hogy a jogalkotói szándék ellenére ezt a szabálysértési tényállást nem alkalmazzák a
hatóságok. A kezdeti fellángolások óta nem igazán indulnak ügyek, aminek az okai csak sejthetők. Abban
egészen biztosan lehetünk, hogy a hajléktalan emberek nem találtak időközben otthonra, és nem tűntek el a
közterületekről. Hogy az alacsony esetszámok mögött a hatóságok humanizmusa rejlik, vagy pedig az, hogy az
ilyen eljárások megindítása körülményes, miközben egyáltalán nem lesz tőlük jobb és biztonságosabb hely
Magyarország, azt nem lehet tudni.
Az viszont fontos tanulság, hogy a jogalkotói szándék gyakran nem éri el a célját, mert a jogalkalmazók
motivációja, egyetértése nélkül a jog erőtlen – és ez sokszor így van jól.

Tervezések, újratervezések
Nyomor szele. 2021.01.10.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/01/10/767-tervezesek-ujratervezesek

Mert nagyon jó, hogy vannak pozitív elmozdulások. Nagyon jó, hogy vannak sikeresen továbbtanuló gyerekek, a
társadalmi vállalkozásunkban stabilan megmaradó felnőttek. De akik nem ilyenek…ők is itt vannak, kihívások elé
állítanak minket, és arra ösztönöznek, hogy keressük az utat hozzájuk. Hogy elengedjük azokat az elemeket,
amelyek nem voltak sikeresek ebben, és találjunk újakat, melyek talán működnek majd.

Pénz, drogok és társadalmi gyilkosság
Új Egyenlőség. 2021.01.10.
https://ujegyenloseg.hu/penz-drogok-es-tarsadalmi-gyilkossag/

Az amerikai kapitalizmus egzisztenciális válságban van. A rozsdaövezetben élő munkások várható élettartama
húsz éve csökken, részben a gyógyszeripari legális heroin miatt. A politikai összefonódások biztosítják a
folyamatos kínálatot, a neoliberalizmus okozta kilátástalanság pedig a keresletet. A megoldás egy alapjaiban új
gazdaság.
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Fiatal felnőttek, akiknél a kiégés az alapállapot
tldr.444. 2021.01.10.
https://tldr.444.hu/2021/01/10/fiatal-felnottek-akiknel-a-kieges-az-alapallapot

Miközben a 20. század második felére a fejlett országokban a munka a társadalmi viszonyaink legfontosabb és
szinte egyetlen szervezőelvévé vált, közben felszámolódtak azok a gazdasági és társadalmi feltételek, melyek
megalapoztak ennek. Egy jó ideje már sokunknak a munka alakítja az életritmusunkat, ez tagolja a napjainkat,
a munkánk révén teszünk szert társas kapcsolatokra, sokan a munkavállalás perspektívája felől döntenek a
gyerekeik iskoláztatásáról, és még az időskori éveink minősége is legtöbbször azon múlik, hogy előtte hogyan
teljesítettünk a munka világában.

Az iglutól a szociális bérlakásig
Népszava. 2021.01.10.
https://nepszava.hu/3105426_az-iglutol-a-szocialis-berlakasig

Az eszkimóknak nem volt választásuk. Vagy építenek maguknak egy iglut, azaz hókunyhót, vagy megfagynak. Ki
gondolta volna, hogy példájuk a ma városaiban köszön vissza? Mert vannak lakók, akiknek szükségük lehet egy
iglura. Különben megfagynak.

Ungár: A járvány miatt egyre sürgetőbb lenne, hogy segítséget kapjanak az otthoni
gondozási munkát végzők
Mérce. 2021.01.09.
https://merce.hu/2021/01/09/ungar-a-jarvany-miatt-egyre-surgetobb-lenne-hogy-segitseget-kapjanak-az-otthoni-gondozasimunkat-vegzok/

Akár hosszú éveket is várnia kell azoknak a családoknak, akik az állami idősotthoni ellátást szeretnék igénybe
venni. 2019 és 2020 januárja között 42-ről 53-ra nőtt a 100 főre jutó várakozók száma, ami azt jelenti, hogy a
kapacitások több mint a fele már a várólistával betöltésre kerülne.

Hétvégén is folytatódik a nagyobb idősotthonok bentlakóinak és dolgozóinak oltása
Koronavirus.gov.hu. 2021.01.09.

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hetvegen-folytatodik-nagyobb-idosotthonok-bentlakoinak-es-dolgozoinak-oltasa
Hétvégén is folytatódik a védőoltás 150 főnél nagyobb létszámmal működő idősotthonokban. Az
intézményekben gondozott idősek és a dolgozók is megkapják a koronavírus elleni vakcinát. Az ország négy
legnagyobb, 400 fő fölötti létszámú intézményében csütörtökön összesen több mint 1200 oltásra jelentkező
személy kapta meg az oltást (762 fő gondozott, és 440 fő intézményi dolgozó). Szombaton és vasárnap azok az
otthonok is sorra kerülnek, ahol több mint 150 idős él; ez országszerte összesen 61 intézményt érint, amelyekben
5215 bentlakó és 1874 dolgozó, összesen 7089 fő jelentkezett az oltásra.
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WHO: támogatni kell az otthonápolókat
Mérce. 2021.01.07.
https://merce.hu/2021/01/07/who-tamogatni-kell-az-otthonapolokat/

Sajtótájékoztatót tartott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális irodája a koronavírus-járvány
jelenlegi helyzetéről. Újságírói kérdésre a szervezet szóvivője elmondta, hogy a WHO már a koronavírus-járvány
előtt javasolta a kormányoknak, hogy a frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozók mellett az otthonápolókat
is kiemelten támogassák.

December végéig 54-en fagytak meg
Magyar Szociális Fórum. 2021.01.05.
https://mszfszk.hu/11-elerhetseg/1652-december-vegeig-54-en-fagytak-meg
December végéig 54-en fagytak meg Magyarországon október eleje óta. Az áldozatok többsége fűtetlen lakásokban hűlt ki
végzetesen, illetve kórházba szállítása közben, vagy beszállítása után, mert már nem tudtak rajta segíteni. A kihűléses
elhalálozások területi összetételéről az MSZF azt írta, hogy az elhunytak többsége kis településeken élt, sokan közülük mély
szegénységben. Korábban a városokból került ki az áldozatok többsége. Többnyire magányosan élő, idős emberek távoztak
el az élők sorából.

Majdnem kétszer annyit költöttek a magyarok alkoholra, mint amennyi az uniós
átlag
Népszava. 2021.01.02.
https://nepszava.hu/3104659_majdnem-ketszer-annyit-koltottek-a-magyarok-alkoholra-mint-amennyi-az-unios-atlag

Az EU-ban a háztartások kiadásainak 1,6 százalékát költötték átlagosan italra, de Magyarországon ez az arány
2,9 százalék volt. Egy felmérés szerint tavasszal akár 200-300 százalékkal is nőtt az alkoholt értékesítő
webáruházak forgalma.

Itt a feketeleves: bebetonozták a magyar nyugdíjminimum összegét
Portfolio. 2021.01.02.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210102/itt-a-feketeleves-bebetonoztak-a-magyar-nyugdijminimum-osszeget-463724

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege - immár időkorlát nélkül - marad 28.500 forint, az árvaellátás
minimuma pedig - szintén időkorlát nélkül - marad 24.250 forint.
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