2021-2027 Humánfejlesztési Operatív Program online partnerségi
rendezvény
A jó gyakorlatokat átvenni, a programokat továbbvinni!
A rászorulók fejlesztésének, felzárkóztatásának támogatása és a sérülékeny csoportok
helyzetének, jóllétének, a szociális biztonságnak erősítése, ebben pedig a minél szélesebb körű
partnerségre támaszkodni– ez lesz a következő 7 év szociális ágazat fejlesztési iránya, annak
valamennyi területén. Dr. Vitályos Eszter Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért és Fülöp Attila
Szociális Ügyekért Felelős Államtitkár szerdán mutatta be a 2021 és 2027 közötti időszak új
irányait.
A 4. programozási ciklusra eredetileg a pénzügyi keret 24 százalékkal lett volna kevesebb az
előzőhöz képest, hosszas tárgyalások után ezt sikerült 15 százalékra letornászni, így a következő 7
évre mintegy 20 milliárd Eurós Uniós támogatásból valósíthatók majd meg az elképzelések, ennek
negyede kötelezően a társadalmi befogadásra kell, hogy csoportosuljon. A két államtitkár – hűen
az egyik legfőbb irányelvhez- a következő időszak terveit a szociális terület érdekvédelmi
képviselői előtt mutatta be, ideértve a civileket. Az anyagi nélkülözés terheinek átvállalása, kísérő
intézkedések biztosítása, a szegénységben élők számának csökkentése, az újratermelődés
megakadályozása, a kisgyermekes családok munkavállalásának támogatása, a korai iskolaelhagyás
megakadályozása, a tehetséggondozás, a kríziskezelő szolgálatok fejlesztése, a gyermekvédelem
erősítése, gyermekbántalmazási prevenció- néhány fő irány, melyekről Dr. Vitályos Eszter beszélt.
Fülöp Attila elsősorban a társadalmi kohéziót emelte ki, a helyi közösségek erősítését és, hogy az
eddigi eredményeket mindenképpen tovább kell vinni. Fontosnak találta a Covid19 elleni fellépés
integrálását, a társadalmi együttműködés szélesítését, megkérdezni érdekképviseleteket, civil
szervezeteket, egyházi működtetésű szerveket. Megannyi területet említve külön kiemelte a
sérülékeny csoportok támogatását, amelyben fontos szakpolitikai cél a megfelelő gondozási,
szociális felmérés, hogy ez alapján történjenek a fejlesztések.
„A fogyatékossággal élők esetében digitális fejlesztésre 4 milliárdos keret lesz, amelynek
felhasználásában a civil szervezetekre támaszkodunk majd. Fogyatékos tanácsadói testület alakul,
amelynek törvényi lábát meg fogjuk teremteni. A cél az önálló életvitel elősegítése, ehhez az
egészségügyi, oktatási képzések támogatása, hogy minden ebbe az irányba történjen. A
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása például sokat haladt, ami 2010-ben még csak 18
százalékos volt, mára elértük a 44 százalékot. A legfontosabb azonban, hogy bármely területen a
rászorulókat ne csupán tárgyi eszközökkel segítsük, hanem olyan mentorálást biztosítsunk, ami
fontos változást hozhat. Ebbe szeretnénk bevonni minden olyan szervezetet, amelyek meg tudják
adni a kapcsolati, emberi biztonságot, amit csak azok ismerhetnek, akik ott vannak a terepen”—
mondta egyebek mellett az államtitkár.

