Fejfájás, kézremegés, figyelem- és koncentrációzavar, ingerlékenység, fáradékonyság — néhány tünet, ami gyerekek
ezreinek hétköznapjait keseríti meg, miután nem jutnak elegendô mennyiségû és megfelelô minôségû táplálékhoz. A
gyermekéhezés fogalmát nem különösebben kell magyarázni ebben a szaklapban, hiszen Olvasóink többsége napi szinten tapasztalja ennek kézzelfoghatóságát testközelbôl, a tálcákon túlról.

Enni kell — a szünidôben is!
Nem kérdés, hogy az éhezésben, Mende települések önkormányzatának
nélkülözésben érintett, rászoruló gye- ezúton is köszönjük, hogy nyilatkoztak
rekek számára a szünidôk — így a most lapunknak, az Emberi Erôforrások
beköszöntött nyári szünet is — egy tar- Minisztériumának válaszait pedig laptós krízis idôszakát jelentik az élelmi- zártánk után is várjuk…
szerrel való ellátottság szempontjából.
Nyári gyermekétkeztetés ma
A 2002-ben indult szociális nyári gyerA gyermekek védelmérôl és a
mekétkeztetés ezt a krízist hivatott
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
megoldani.
A legfôbb kérdés az elmúlt 14 év XXXI. törvény (Gyvt.) 2016. január 1-tôl
során végig az volt, hogy vajon meny- hatályos módosításával önálló gyernyire éri el ez a szolgáltatás a legrászo- mekvédelmi természetbeni ellátásként
rulóbb gyerekeket. Eléri-e pont ôket, került meghatározásra a szünidei gyereléri-e közülük mindegyiket? Vajon mekétkeztetés.
Az új szabályozás alapján a telepütényleg éppen azok a települések nem
tudtak pályázni, ahol a legnagyobb lési önkormányzat a déli meleg fôétkeszükség lett volna erre a lehetôségre? zést a szünidôben a szülô vagy törvéS miért van az, hogy egyes helyeken a nyes képviselô kérelmére ingyenesen
polgármester annak ellenére nem pályá- biztosítja a hátrányos helyzetû (HH)
zott, hogy hátrányos helyzetû besorolá- gyermekek és a rendszeres gyermeksuk alapján önerôt nem is kellett biztosí- védelmi kedvezményben részesülô,
halmozottan hátrányos helyzetû
taniuk a szünidei étkeztetéshez?
Jó módú, illetve elmaradott, szegény (HHH) gyermekek számára. Függetletelepülések önkormányzatait egyaránt nül attól, hogy a gyermek intézményi
megkerestük a témában, hogy képet jogviszonnyal rendelkezik-e.
A bölcsôdés kortól, tehát az 5 hónakapjunk a nyári gyermekétkeztetés gyakorlatáról, arról, hogy hol, milyen feltéte- pos gyermektôl kezdve a legfeljebb
lek mellett tudták/tudják (vagy nem tud- 18. életévet betöltött fiatal számára kell
ták) megvalósítani a rászoruló gyermek- — a fentiekben említett feltételek alapek ellátását. Nem sok válasz érkezett, ján — a szünidei étkeztetésrôl gondosilletve akadt olyan válaszoló is, aki nem kodnia a gyermek lakóhelye, ennek
kívánta felfedni, hogy melyik település hiányában tartózkodási helye szerinti
tapasztalatait osztja meg velünk. Pilis és települési önkormányzatnak.
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A nyári szünetben legalább 43 munkanapon — legfeljebb a nyári szünet
idôtartamára esô valamennyi munkanapon, valamint az ezen idôtartamra
esô, a bölcsôdei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva tartásának
idôtartama alatt valamennyi munkanapon kell biztosítani a déli meleg fôétkezést a kérelmezôk számára.
A fôszabály szerint a déli meleg
fôétkezést a szünidei gyermekétkeztetés során helyben kell elfogyasztani,
ám ha erre nincs lehetôség, akkor az
étel elvihetô, a gyermek számára
kiszállítható.
Az elmúlt évek gyakorlatában számos esetben elôfordult, hogy az igénylô gyermek a szünidei étkeztetést valami miatt (betegség vagy más ok) nem
vette igénybe, ám errôl sokszor nem
tájékoztatták elôre az intézményt. Kívánatos lenne pedig az esetleges távolmaradást, annak várható idôtartamát,
az étkeztetés újbóli igénybevételének
idejét bejelenteni minden ilyen esetben az intézménynél vagy az önkormányzatnál.
A szünidei gyermekétkeztetéshez
kapcsolódóan az önkormányzat szabadidôs programot is biztosíthat a
gyerekek számára.

Miért nem kérte,
aki kérhette volna?
A szociális nyári gyermekétkeztetésre szánt forrás elosztása kezdetben területi elven történt. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetû települések jobb feltételekkel pályázhattak, ám a pályázati feltételek nem igazán vették figyelembe
az önkormányzatok lehetôségeit. Az
egyik borsod megyei, hátrányos
helyzetû település polgármesterétôl
megtudtuk, hogy a „nem kell önerô”
miért jelentette mégis azt, hogy „kell
önerô”. A korábbiakban a rendelet
úgy szólt, hogy a kért támogatás
bizonyos százalékát garantálja csak
a település számára a megfelelô feltételek mellett is — két éve ez 27%
volt. Vagyis hiába pályázott (volna) a
polgármester 52 gyermek étkeztetésére, ha a kapott összegbôl csak
kevesebbet tudott (volna) megetetni… Mégis hogyan döntsem el, hogy
melyik gyerek éhesebb, amikor
tudom, hogy mind rászoruló, nehéz

körülmények között él? — kérdezte ingyenes ebédért benyújtott elôzetes
tôlem. Az önkormányzatnak a támo- igénylések száma meghaladta a ténygatásból ily módon kiszoruló gyer- leges igénybevételt. Magyarul: számekek étkeztetésére nem lett volna mos olyan család igényelt ebédet,
forrása. Így egyáltalán nem pályáz- akik közül aztán senki nem ment el az
tak. Nem akartak konfliktust, feszült- ételért, s miután a lemondás jogával
sem éltek, így a lefôzött ételt nem leheséget a faluban…
Most „tisztább” a helyzet, hiszen tett másnak odaadni (pedig ezt az új
nincs pályázat. Tudják, hogy hány szabályozás már engedélyezi) — ezt
gyermek részesül gyermekvédelmi nevezik pazarlásnak, hiszen az étel
kedvezményben, ki az, aki HH, illetve elkészült, nyersanyag- és rezsiköltséHHH besorolású, s közülük felmérték ge az önkormányzat kasszáját terhelte
— feleslegesen.
az igényeket…
Az eset sajnos rendkívül gyakori
Ki marad ki?
más településeken is.
Óriási kérdôjelként jelenik meg
ebben a témában azon gyerekek helyzete, akik bár rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
szociális helyzetüknél fogva nem sorolhatók sem a hátrányos (HH), sem
pedig a halmozottan hátrányos
helyzetû (HHH) jogosultak közé. Így a
nyári szünetben számukra a déli
meleg étkezést az önkormányzatok
kizárólag saját költségvetésük terhére biztosíthatják — ha tudják… Számokban ez egy nyugat-magyarországi településen például így fest: a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô gyermekek száma az év elején történt felmérés alapján 186 fô. A HH, illetve HHH csoportba tartozó gyermekek száma azonban csak 54 fô. Ennyi gyereknek igéPilis
nyelhettek a szülôk egyszeri, ingyePilis város állandó lakossága (2015.
nes, meleg ebédet a nyárra — a további 132 gyermek szünidôben történô december 31-én) 11 752 fô volt. Simó
étkeztetését az önkormányzatnak Gáborné polgármester elmondásából
tudjuk, hogy a városban a 0—5 év
kell(ene) megoldania.
közötti gyerekek száma 714 fô, a 6—14
Miért kéri, aki nem kéri?
év közöttieké 1093 fô, a 15—18 év
Tovább árnyalja a képet az a tény, közöttiek száma pedig 539 fô. Rendhogy ugyanezen településen a tavaszi
Folytatás a 32. oldalon
szünetben történô étkeztetés során az
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Folytatás a 31. oldalról
szeres gyermekvédelmi kedvezményben 502 fô részesül, amelybôl 240
gyermek hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetû kiskorú.
Pilis Város Önkormányzata a szociális gyermekétkeztetést a nyári szünet
idôszaka alatt 2016. június 27. napjától 2016. augusztus 24. napjáig (43
munkanap) dobozba csomagolt
meleg egytálétel formájában, elvitellel
biztosítja. Az ételt a Játékország Óvoda Kávai úti tagóvodájában osztják ki
naponta. Az önkormányzat a feladat
végrehajtását a Monor és Térsége
Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Pilis területi Szolgálatának Szakmai Egységével együttmûködve 2016. május 31-ig elvégezte,

az étkezôk pontos létszámát a jelentkezési lapok áttekintését követôen
határozták meg — elôzetes áttekintés
alapján ez kb. 63 fô. Az étel kiosztása
közcélú foglalkoztatásban részt vevô
személyek, illetve az intézményben
foglalkoztatott pedagógiai asszisztensek bevonásával történik.
A szünidei étkezés megszervezése
100%-ban állami finanszírozással tör-

ténik, önerô biztosítása nem szükséges a szolgáltatás megvalósítása
érdekében.
Pilis Város Önkormányzata a korábbi években — önerôbôl — biztosította a
szociálisan rászoruló gyermekek szociális étkeztetését, szintén elvitellel,
meleg étkezés formájában. Az igényfelmérést az oktatási, nevelési intézmények végezték el, az általuk Hivatalhoz eljuttatott adatlapok alapján történt az étel megrendelése. A gyakorlatban szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a szülôk bár igényüket fejezték ki az étkezés biztosítása tekintetében, az ételért különbözô indokokra
hivatkozva („elfelejtettem”, „nem tartózkodtam otthon”, „túl messze voltam”) nem jelentek meg, amely
komoly anyagi kárt jelentett az önkormányzat számára.
A szociálisan rászoruló gyermekek
számára szabadidôs programot a nyári szünidô alatt Monor és Térsége
Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Pilis területi Szolgálatának Szakmai Egysége hetente egy
nap délután 13—16 óra között szervez.
Mende
A Pest megyei Mende település a
Nagykátai kistérségben található.
Lakossága 4225 fô.
Ebbôl 0—18 éves korú gyermekek
száma 765 fô, a 3 év alattiak 125-en
vannak, az óvodáskorúak száma 100
fô, az általános iskoláskorú gyermekek
pedig 360-an vannak. 2015. december 31-én a településen 147 fô gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Ebbôl 44 fô a
hátrányos helyzetû (HH) és 14 fô a halmozottan hátrányos helyzetû (HHH)
gyerekek száma.
Dr. Mona Gyula, címzetes fôjegyzô
lapunknak elmondta, hogy az elmúlt
években a mendei önkormányzat
anyagi helyzete miatt nem tudta biztosítani a nyári gyermekétkeztetéshez
szükséges pénzügyi fedezetet. A köz-

ség ugyanis a nem hátrányos helyzetû
települések közé tartozik, így az ide
vonatkozó feltételeket nem tudták vállalni. Ebben az évben azonban a gyermekek védelmérôl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

21/C. §-ában foglaltak szerint biztosítja
a szünidei gyermekétkezést a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek számára. A tavaszi szünet elôtti felmérés során a 44 fô
hátrányos helyzetû (HH) gyermek esetében csak 23 gyermek számára, míg
a 14 fô halmozottan hátrányos
helyzetû (HHH) gyermeknél csak 4
fônek igényelte a szülô a tavaszi szünideit étkeztetést.
A nyári szünidei gyermekétkeztetést 2016. június 16-tól 2016. augusztus 31-ig, 55 munkanapon keresztül
fogja az önkormányzat biztosítani. A
májusban történt felmérés szerint
összesen 23 gyermek fogja igénybe
venni az étkeztetést. A többiek nem
kérték. Az intézmények nyári zárva tartása miatt két helyszínen is meg kell
szervezniük a meleg étel kiosztását, az
iskoláskorú gyermekek ebédlôjében,
valamint az óvodában. Ennek lebonyolításához az ebédlôben, valamint az
óvodában és bölcsôdében dolgozó
alkalmazottak munkájára is szükség
lesz ahhoz, hogy minden nap 11.30tól 13 óráig kiadják a meleg ételt ételhordókba.
A nyári gyermekétkeztetés kapcsán
a legfôbb kérdés ugyanaz marad:
vajon elég nagy-e a merítés, elér-e
mindazokhoz ez a program, akiknek
tényleg szükségük van rá?
Nebehaj Tímea
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