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Köszönjük a 2020. július 13-án elküldött, a családi pótlék megduplázásáról szóló nyílt levelünkre
2020. augusztus 6-án megküldött válaszukat (ikt. szám: V/1469-1-2020/CSTAM). A magyarországi
családok támogatásával foglalkozó civil szervezetként elismerjük a sokrétű családtámogatási
rendszer egyes pozitív elemeit hazánkban, de a petíciónkat aláíró több mint 36 000
magánszemély és a 32 csatlakozó civil szervezet támogatásával továbbra is kérjük a családi
pótlék összegének duplázását!
Mint ahogy levelükben kiemelték, a munkához kötött családtámogatásban hisznek, így bizonyára
Önök is kötelezettségüknek érzik azon dolgozó emberek támogatását, akiknek a jövedelme nem
elégséges a méltó megélhetéshez. Most, a COVID-19 pandémia okozta krízisben kifejezetten
szükséges a minden egyes gyermekes családot elérő nagyobb támogatás. Valóban sikerrel céloznak
meg bizonyos társadalmi rétegeket az Önök által felsorolt különféle juttatási formák és szolgáltatások.
Ennek ellenére az általunk felkeresett családokkal, szakpolitikai és gazdasági szakértőkkel, valamint
más civil szervezetekkel folytatott egyeztetések során úgy találtuk, hogy hazánkban számos olyan –
akár a munkaerőpiaci helyzetét tekintve aktív – család van, amelyekhez ezek a támogatások
mégsem, vagy nem kellő mértékben jutnak el.
A COVID-19 pandémia okozta helyzet is kiemelt fontosságúvá és elsődlegessé teszi a
társadalom szövetének azonnali erősítését, s ezen belül is a nehéz helyzetben lévő és a
járvány nyomában járó krízisben a korábbinál még nagyobb terheket cipelő társadalmi
csoportok támogatását – ilyenek többek között a pedagógusok, a gyógypedagógusok, az
egészségügyi dolgozók, a szociális munkások, a közalkalmazottak, a közfoglalkoztatottak, a
minimálbért

keresők,

az

idénymunkások,

az

alkalmi

munkavállalók,

a

koronavírus

miatt

munkahelyüket elvesztők, az alacsony és a nagyon alacsony jövedelmű családok.
Ezek alapján továbbra is kérjük, hogy duplázzák meg a családi pótlék összegét, illetve írják
meg, hogy rövid és hosszú távon milyen terveik vannak a családi pótlékot – mint
kulcsfontosságú családtámogatási juttatást – illetően! Fontosnak tartjuk az Önökkel való mielőbbi
egyeztetést is erről a kérdéskörről személyesen (akár online formában), kérem küldjenek lehetséges
időpontjavaslatokat!
A csatlakozó szervezetek nevében válaszukat és együttműködésüket előre is köszönjük!
Budapest, 2020. szeptember 29.
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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 Egyesület
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
SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület- az autistákért
Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD)
Szociális Csomagküldő Mozgalom
Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete (SZMDSZ)
Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ)
Szülői Hang Közösség
Találj Magadra Egyesület

Utcából Lakásba Egyesület
Új Szemlélet
Üllő Te Vagy!

