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A családok és kiemelten a gyermekek védelme és támogatása mindannyiunk elsődleges
feladata hiszen ők biztosítják társadalmunk alapját és jövőjét.
Annak érdekében, hogy a Magyarországon élő megközelítőleg 1,8 millió gyermek a
COVID-19 járvány alatti és utáni helyzetben is a törvényben előírt elvek szerint
egészségesen, harmonikusan fejlődjön, testi, szellemi, erkölcsi gyarapodása
kiteljesedjen, kérjük a családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás)
összegének megduplázását a következő hónaptól!
A családi pótléknak nemcsak a családok védelmében, a gyermekszegénység
megelőzésében van kiemelt szerepe, hanem a gazdasági-társadalmi krízis
csökkentésének is fontos eszköze, hiszen minden gyermekes család jogosult rá, így a
krízisben legveszélyeztetettebb családok is (nagycsaládok, egyszülős családok, sérült
gyermekeket nevelő családok, a krízishelyzet miatt rosszabb anyagi helyzetbe került
családok). Hisszük, hogy a családok, s a bennük nevelkedő gyermekek támogatása olyan
érték, amely a mindenkori pártpolitikai érdekek felett kell, hogy álljon, s ez mindannyiunk
számára megkérdőjelezhetetlen.
A COVID-19 okozta helyzet is indokolja és sürgőssé teszi a családi pótlék összegének
megduplázását, mivel a digitális távoktatásra való átállással a családok gyermekekkel
kapcsolatos költségei is jelentősen megnövekedhetnek, a már válság előtt is nehéz
körülmények között élő családok helyzete tovább romolhat.
A csatlakozó szervezetek nevében válaszukat és együttműködésüket előre is köszönjük:
Budapest, 2020. július 10.
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Csatlakozó szervezetek:
Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért
A Város Mindenki Pécs
Ág Szegényekért Egyesület
Civil Kollégium Alapítvány
Civil Közoktatási Platform

Családok a családokért kezdeményezés
Eleven Gyál
Eleven Vecsés
Érdekem az Érdeked Csoport
Főnix Mozgalom
Freie Ungarische Botschaft
Habitat for Humanity Magyarország
Hilscher Egyesület
InDa House
Kontúr Közhasznú Egyesület
Közélet Iskolája
Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
(MKKKSz)
Nemzeti Minimum Alapítvány
Pilisi Civilek
Rendszerszint - Országos Közösségszervező Műhely
Roma Sajtóközpont
Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD)
Szociális Csomagküldő Mozgalom
Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete (SZMDSZ)
Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ)
Találj Magadra Egyesület
Utcából Lakásba Egyesület
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Üllő Te Vagy!

