Tallózó – 2020. augusztus
Hírek, írások, gondolatok és vélemények a szociális területről…

A bántalmazott bűnhődik, pedig ő nem tett semmi rosszat – ez az intézményi
árulás
Mérce. 2020.08.28.
https://merce.hu/2020/08/28/a-bantalmazott-bunhodik-pedig-o-nem-tett-semmi-rosszat-ez-az-intezmenyi-arulas/
…továbbra is nagy hiányossága a jogrendszerünknek, hogy a legtöbb családon belüli erőszakos bűncselekmény magánindítványra
büntetendő – vagyis nem hivatalból üldözendő. Pedig a legtöbb áldozatra nem is lenne szabad ráterhelni a feljelentés felelősségét, mert
számos okból kifolyólag nincs abban a helyzetben, hogy feljelentést tehessen: fél a további erőszaktól, egzisztenciálisan függ a
bántalmazótól, vagy adott esetben nem akarja börtönbe juttatni a gyereke apját.

Lakbérindexet fejlesztett a KSH és az ingatlan.com
KSH. 2020.08.27.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/lakberindex_szamitas/index.html
A hivatalos statisztika és az üzleti szféra újszerű együttműködése keretében kerül sor a „KSH-ingatlan.com lakbérindex” közzétételére.
Az új mutató a lakásbérlet-piac árváltozásainak gyors és részletes megismerését szolgálja. A KSH és az ingatlan.com adatainak
felhasználásával, innovatív módszerekkel létrehozott index közel egy éven át tartó kutatás, előkészítés eredménye. Az előállított mutató
havi rendszerességgel jelenik meg a KSH honlapján.

A feketepiacra kényszerülnek az idősek
Népszava.hu 2020.08.27.
https://nepszava.hu/3089581_a-feketepiacra-kenyszerulnek-az-idosek
Hét nyugdíjast látott el egy fiatal pár egy Somogy megyei nyaralóban. A „szociális otthon” illegálisan működött, létezéséről még az
utcában lakók sem tudtak.

Ellenőrzés és létszámhiány van, pénz nincs a szociális intézményekre
Népszava.hu 2020.08.24.
https://nepszava.hu/3089242_ellenorzes-es-letszamhiany-van-penz-nincs-a-szocialis-intezmenyekre
Hiába azonban a rendszeres felszólítás például a létszámhiány csökkentésére, miközben mindenki tudja, hogy jelentős központi
béremelés nélkül nem változik semmi. Márpedig a szociális területről a rettenetesen alacsony fizetések miatt tömeges az elvándorlás.

Tető a fejek fölött
Nyomor széle. 2020.08.23.
https://nyomorszeleblog.hvg.hu/2020/08/23/748-teto-a-fejek-folott/
Ha végignézünk egy szegregátum házain, a tetők szinte mindenhol javításra szorulnának. Mi is éltünk már meg a
kapcsolatrendszerünkben tetőbeomlást, rá egy családra, örülhettünk, hogy nagyobb baj nem lett.

A magyar szülők fele tudja elfogadni az LMBTQ gyermekét
Humen online. 2020.08.21
https://humenonline.hu/a-magyar-szulok-fele-tudja-elfogadni-az-lmbtq-gyermeket
Hiánypótló felmérést végzett a Háttér Társaság az otthoni környezet biztonságáról az LMBTQI fiatalok körében. Ebből kiderül,
hogy a 13 és 21 év közötti, több mint 900 megkérdezett LMBTQI fiatal mindössze 25 százaléka vállalja teljesen a szexuális
irányultságát vagy nemi identitását a szülei felé. Ötven százalékuk azonban egyetlen szülőjének vagy gondviselőjének sem bújt még elő.

Az iskolaőrnek jelentkezők kétharmada bizonyult kapásból alkalmatlannak
Népszava. 2020.08.19
https://nepszava.hu/3088822_az-iskolaornek-jelentkezok-ketharmada-bizonyult-kapasbol-alkalmatlannak
Azt, hogy az iskolaőri rendszer lényegében alkalmatlan az erőszak-probléma megoldására, lényegében semmilyen szakmai szervezet
sem vitatja. Nem véletlen, hogy számos intézmény nem kért az iskolaőrökből.

„Ahová a déli harangszó is csak 2-kor ér ki”
Népszava. 2020.08.18
https://nepszava.hu/3088632_ahova-a-deli-harangszo-is-csak-2-kor-er-ki
Lassan halad a fogyatékosok tömegintézményeinek felszámolása, a 144 ezer súlyosan fogyatékos embernek csak a 16,3 százaléka jut
szakosított, bentlakásos ellátáshoz.

„Visszanyomják a fejüket a szegénységbe”
Népszava. 2020.08.11
https://nepszava.hu/3087823_visszanyomjak-a-fejuket-a-szegenysegbe
A ház lefestésére, új tetőre vagy épp kerítésre költenék a szegregáció miatt kapott kártérítési pénzt az érintett roma családok. Már, ha
az önkormányzat hagyja.

Hidegzuhanyként érte az ócsai devizahiteles telep lakóit a háromszoros
lakbéremelés híre
444. 2020.08.13.
https://444.hu/2020/08/13/hidegzuhanykent-erte-az-ocsai-devizahiteles-telep-lakoit-a-haromszoros-lakberemeles-hire
2019. január 1. óta az önkormányzat az új gazda az ócsai devizahiteles lakótelepen, amit az állam építtetett, hogy olcsó, stabil
lakhatással segítse a devizahitel-károsultakat. Az átvételkor a városvezetés vállalta, hogy két évig nem változtat a bérlési feltételeken,
de most kiderült: a moratórium lejárta után komoly bérletidíj-emelést terveznek.

Nyomor és kirekesztés: a társadalom legszegényebb 30 százaléka neveli a
magyar gyerekek több mint a felét
Népszava. 2020.08.10.
https://nepszava.hu/3052399_nyomor-es-kirekesztes-a-tarsadalom-legszegenyebb-30-szazaleka-neveli-a-magyar-gyerekektobb-mint-a-felet
Többéves javulás után megint romlani kezdett a legszegényebb családok és azokban élő gyerekek helyzete – derül ki a Gyerekesély
Közhasznú Egyesület (GYERE) ma megjelenő tanulmánykötetéből. A felméréskészítői a 2014-2017 közötti években vizsgálták a
gyerekek körülményeit, otthoni és intézményi ellátásuk minőségét, valamint esélyeiket.

Ők változzanak vagy mi változzunk? - Ugyanúgy jelen van a
cigányellenesség Európában, mint korábban
Népszava. 2020.08.09.
https://nepszava.hu/3087523_ok-valtozzanak-vagy-mi-valtozzunk-ugyanugy-jelen-van-a-ciganyellenesseg-europabanmint-korabban
Az európai jogvédők azon a véleményen vannak, hogy mindig a fejétől bűzlik a hal. Thomas Hammarberg svéd diplomata, aki néhány
éve az Európa Tanács emberjogi biztosaként részletes jelentést készített az Európában élő romák helyzetéről, úgy látja, hogy a
leglényegesebb probléma az országok vezetőinek, vezető pozíciókban lévő tisztviselőinek, politikusainak a helyzethez való hozzáállása,
esetleges rasszista megnyilvánulása.

Új kifejezések
Nyomor széle. 2020.08.09.
https://nyomorszeleblog.hvg.hu/2020/08/09/746-uj-kifejezesek
A kifejezés, amiről most írni szeretnék az “indikátorkényszer”. Nem tudom, ki találta ki, de zseniálisan fogja meg a lényeget, azt,
ami a pályázatokat az adminisztratív megoldáskeresés útjára viszi. A pályázatokban meghatározott indikátorok teljesítése ugyanis a
legfontosabb. Annak igazolása.

PDSZ: a kormány célja, hogy a közalkalmazotti jogállást kivezessék a
magyar jogrendszerből
Mérce. 2020.08.08.
https://merce.hu/2020/08/08/pdsz-a-kormany-celja-hogy-a-kozalkalmazotti-jogallast-kivezessek-a-magyarjogrendszerbol/
Az új szakképzési törvénynek köszönhetően a szakiskolákban oktató pedagógusok tavaly elvesztették közalkalmazotti státuszukat,
majd később a kulturális dolgozókkal is ez történt. A legújabb hírek szerint pedig a kutatók közalkalmazotti státusza is veszélybe
került, és nem lehet tudni, a folyamat hol áll meg.

Kréta és gumibot – Stefanik Krisztina pszichológus: Gyermeki agresszióra
agresszióval felelni erkölcsi csőd
168 óra. 2020.08.05.
https://168ora.hu/itthon/iskolaorseg-stefanik-krisztina-pszichologus-autizmus-188642
Az iskolai agresszió komplex jelenség. Naiv elképzelés, hogy bejön a jóságos rendőr, megfegyelmezi a rosszalkodókat, jutalmazza a
jókat. Mivel az agresszív viselkedésnek bonyolult háttere van, már késő akkor közbelépni, amikor a vihar tombol. Azelőtt kell tenni
ellene, mielőtt elkezdődik.

“Minek ír akkor a szegénységről, ha ez sem kell?” – A tárgyi adományok
csapdái
Átlátszó. 2020.08.05.
https://szocio.atlatszo.hu/2020/08/05/minek-ir-akkor-a-szegenysegrol-ha-ez-sem-kell-a-targyi-adomanyok-csapdai/
…nehéz megmagyarázni, hogy nincs szükség az ötven éves öltönyre, a tediber bundára, sem az egyébként hibátlan tergál pulóverre, mert
nem tudjuk kinek adni. Ugyanígy a vitrines szekrényt, vagy a megkímélt állapotú nagy foteleket, meg a kis dohányzóasztalt sem. A
szegénységben ezeket nem tudják használni.

A kabinet talált plusz 5 milliárd forintot, és azt mondta: ebből már tényleg
mindenkinek ad közmunkát
Népszava. 2020.08.01.
https://nepszava.hu/3086868_a-kabinet-talalt-plusz-5-milliard-forintot-es-azt-mondta-ebbol-mar-tenyleg-mindenkinekad-kozmunkat
Ötmilliárd forinttal bővíti a kormány a közmunkaprogram keretét. A kormány „rögzíti, hogy mindenki számára, aki ezt igényli, a
közfoglalkoztatás keretében munkalehetőséget biztosít”

