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Sok szeretettel köszöntök mindenkit!

Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy megnyithatom a konferenciát. Ez
több szempontból is megtiszteltetés számomra. Egyrészt örülök, hogy idén
anyagilag is tudjuk támogatnia a konferenciát, ami higgyék el, hogy
mostanában ritkaság számba megy, szinte nem rendelkezünk forrással ilyen
célra, idén mindössze ezt az egy konferenciát tudjuk támogatni a Főosztály
diszpozíciós körébe tartozó előirányzatokról. A helyszín választása is kiváló,
mondhatnám szimbólikus jelentősége van, hiszen az FSZK a kiváltás
folyamatának szakmai támogatója, és a kiváltásban a támogatott lakhatást
körülölelő otthonközeli ellátások fő pillérei a közösségi ellátások és a nappali
intézmények. De ami a legnagyobb öröm számomra az az, hogy az OKEE a
konferencia szervezése és a szakmai érdekképviselet mellet, egyre jelentősebb
szakmai-módszertani feladatokat vállal magára. Mint sokan tudják,
kiszakadva a minisztériumi létből, négy évet otthon töltöttem a kisfiammal és a
kislányommal, és januárban tértem vissza a Főosztályra. 2012 év végén pont
akkor hagytam el a minisztériumot, amikor a regionális szinten szerveződő
módszertani támogató hálózat megszűnt. A területi módszertani lábak
megszűnésével eltűntek azok a kollégák, akikhez a szolgáltatók, intézmények
kérdéseikkel fordulhattak. Természetesen voltak az akkori módszertani
rendszernek hiányosságai, nehézségei, de az tagadhatatlan, hogy nélkülük
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teljesen magukra maradt a terület. Visszatérve a munkához azt látom, hogy
egyes szolgáltatás típusok esetében ugyan más struktúrában, de elkezdtek
szerveződni

a

módszertani

feladatokra

a

különböző

hálózatok,

és

műhelysorozatok. Azt gondolom, hogy azzal, hogy az OKEE lett az, aki
ebben az évben a szakmai ajánlásokat felülvizsgálja és elkészíti,
módszertani feladatellátásba kezdett. És ami miatt ez külön öröm a
Minisztérium számára, az az, hogy alulról jövő kezdeményezésként szerveződő
szakmai szervezetről van szó, ez külön emeli a jelentőségét.
Akik figyelemmel kísérik a Parlament honlapján a folyamatban lévő
törvénymódosításokat, azok tudják, hogy folyamatban van a szociális törvény
módosítása (T/15378 számú A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének
megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat). A finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályai
módosulnak, amelyek közül a közösségi ellátásokat egy kis, de annál
jelentősebb rendelkezés érinti: A kapacitásszabályozás bevezetése óta az
önkormányzati fenntartók által létrehozott új szolgáltatások, illetve bővítéssel
létrehozott új kapacitások befogadás kötelesek. Az önkormányzati kötelező
feladatellátás keretébe tartozó szolgáltatások eddig is a rendelkezésre álló
kapacitásoktól függetlenül befogadást nyertek a finanszírozási rendszerbe. A
módosítás révén az önkormányzati fenntartók a befogadásra vonatkozó eljárás
időigénye nélkül is jogosultak lesznek az állami támogatásra, amennyiben a
személyes

gondoskodást

nyújtó

szociális

szolgáltatás,

ellátás

az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (3) bekezdése szerinti
fejezetből finanszírozott.
= kötelező feladat és önként vállalt feladat is automatikusan befogadást
nyer a finanszírozási rendszerbe!
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Ettől az intézkedéstől azt várjuk, hogy növekedhet a közösségi ellátások
és a nappali ellátások száma az önkormányzatok körében. Az újonnan létrejövő
szolgáltatók viszonylatában úgy gondolom hogy az OKEE be tudja tölteni azt a
szerepet, amit anno a pályázati finanszírozási időszakban az NRSZH töltött be.
Mindehhez az kell, hogy a konferencia mellett, regionális/megyei műhelyeket
is csináljon az Egyesület. A Minisztérium célja az, hogy minden szolgáltatás
típus esetében legyenek területi módszertani lábak, akár a módszertani
feladatokat jelenleg ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon
keresztül, akár civil szereplők bevonásával, és azt szeretnénk, hogy a
közösségi ellátások tekintetében az OKEE legyen ez a szervezet.
Természetesen, ha sikerül az Egyesületet és Elnök Urat erre rábeszélni akkor
ehhez vagy Uniós (EFOP 1.9.4.) vagy hazai forrást is fogunk rendelni.
Nem is szaporítom tovább a szót a jövőre vonatkozó elképzeléseinkkel,
most már koncentráljunk a ránk váró rendkívül izgalmas programmal
rendelkező

mai

napra,

szakmailag

tartalmas

előadásokat

és

műhelybeszélgetéseket kívánok mindenkinek és át is adom a szót Elnök Úrnak!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
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