
Tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök Úr!
Tisztelt Dr. Kásler Miklós miniszter Úr!
Tisztelt Novák Katalin államtitkár Asszony!
Tisztelt Rétvári Bence államtitkár Úr!

Ezúton szeretnénk kérni, hogy a sérült gyermeküket nevelő családok és az otthonápolásban érintett
családok megváltozott, veszélyeztetett helyzetére tekintettel az alábbi intézkedéseket hozzák meg:

1. Kérjük  a  koronavírus  járvány  idejére  az  Ápolási  díj  és  a  GYOD  nyugdíjjárulékának
átvállalását. Indoklás:  az  érintett  családoknak nincsenek tartalékai,  a  jelen helyzetben  nagyobb
kiadásaik vannak, drágultak az élelmiszerek, védőfelszerelést kell beszerezniük, többet takarítanak,
mosnak,  ezért  indokolt  az  anyagi  támogatásuk.  Ezzel  az  intézkedéssel,  hasonlóan  más  réteg
járulékfizetésének elengedésével átmenetileg nagy segítséget kapnának, ami most elengedhetetlen
ahhoz, hogy a hónapokat túléljék/legyen elég élelmiszerük.
.
2. Azokban a családokban, ahol fogyatékossággal élő gyermek van és a szülő,  gondozó nem
jogosult  ápolási  segélyre,  GYOD-ra,  vagy  tartós  ápolást  végzők  időskori támogatására,  a
megváltozott helyzet miatt nagy teher hárul a családra, mivel a gyermek nem tud önállóan semmit
csinálni,  folyamatos  támogatásra  van  szüksége,  így  a  szülők  nem tudják  teljesíteni  még  home
office-ban  sem  a  munkavégzést,  illetve  nyugdíjasok,  viszont  a  megnövekedett  anyagi  terheik
ugyanazok. Ezért kérjük  részükre 10 ezer forintos rendkívüli segélyt biztosítsanak havonta a
pandémia idejére.

3. Jó néhány szülő, aki  SNI-s, különösen halmozottan, súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermeket
nevel és most a vírushelyzet miatt a gyermek nem járhat nappali (oktatási) intézménybe, nem tudja
ellátni az otthoni munkát távmunkában sem. Részükre a törvényileg járó alap fizetett szabadságon
túl biztosítsanak további fizetett  szabadságot, mert többen jelezték,  hogy a járvány elhúzódása
miatt elfogyott a szabadságuk, de a munkát nem tudják ellátni gyermekük otthoni ápolása miatt.

4. Kérjük, hozzanak létre egy rendelkezést arra az esetre, ha az ápoló személy megbetegedése
miatt az ápolt személy egyedül marad. 2020. március 25-i dátummal készült egy Intézkedési terv
az  EMMI részéről,  amelyben  kitérnek az  egyedül  maradó  fogyatékosok  ellátásával  kapcsolatos
rendelkezésekre, de a magukat ellátni nem képes fogyatékosokról nem esett szó. Kérjük, jelöljenek
ki  megyénként  olyan  bentlakásos  intézeteket,  ahová  a  nem  fertőzött  súlyosan,  halmozottan
fogyatékos  gyermekeket,  felnőtteket  azonnal  tudják  fogadni.  Az  érintett  családok  aggódnak
szeretteikért, és nem kaptak eddig információt arra vonatkozóan, hogy mi lesz ebben a helyzetben.

5. Köszönjük,  hogy  kiadtak intézkedési  tervet  az  otthonukban  élő  fogyatékos  személyek
segítésére,  azonban  nem  látjuk  biztosítottnak  annak  megvalósítási  lehetőségét,  ugyanis  az
önkormányzatok  leterheltek  és  nem kaptak  plusz  forrást  ennek  a  feladatnak  az  ellátására.  Sok
családnál eddig a nagyszülők mentek segíteni a tisztálkodásban, bevásárlásban, most ez a lehetőség
megszűnt, így több család jelezte, hogy nem tud bevásárolni, gyógyszert kiváltani, és ellátni a nagy
súlyú gondozottat.  A gondozási, ápolási feladatot önkéntesek nem tudják ellátni, emiatt indokolt
hivatásos  ápolókat,  gondozókat  felvennie  az  önkormányzatoknak,  amit  sem a családok,  sem az
önkormányzatok  nem  tudnak  finanszírozni.  Kérjük,  rendeljenek  plusz  forrást  ehhez  a
rendelkezési tervhez az önkormányzatok részére, hogy hivatalos ápolók segíthessék az érintett
családokat,  valamint  biztosítsák,  hogy  ezek  az  ápolók  megfelelő  védőfelszereléshez
juthassanak. 

Kérjük, a helyzet súlyosságára való tekintettel 10 napon belül válaszoljanak levelünkre.



Támogatásukban bízva, köszönettel a több ezer családot képviselő szervezetek nevében:

Csordás Anett
elnök
Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület

Csatlakozott szervezetek az elküldéskor:
Autizmus Live facebook csoport
Egy a világunk Alapítvány
Életfa Csoport Egyesület
Érdi autista gyermeket nevelő szülők csoportja
Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány
Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány
Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány
SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület
Találj magadra! Egyesület
Tehetséges és átütő fejlődésű gyerekek szülőcsoportja
Völgyzugolyház Alapítvány


