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Az önkormányzati államtitkár azt várja a kormány programcsomagjától, hogy jelentős
gazdasági növekedést eredményez a hátrányos helyzetű térségekben, és sokaknak
segíthet kitörni a szegénységből. A jelen helyzetről sajtótájékoztatón tartott átfogó
ismertetést a héten.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára adatai szerint 2010 és 2018
között 31,5 százalékról 18,9 százalékra csökkent a leszakadástól fenyegetettek aránya, vagyis
1,3 millióval kevesebb embert fenyeget a szegénység. Külön kiemelte, hogy a szegénységben
élő gyermekek létszáma megfeleződött 2010 óta. A további javulást a következő években
csaknem 300 hátrányos helyzetű települést érintő programcsomaggal támogatja a kormány. A
programok az első körben 31 településre terjednek ki. A Jelenlét program keretében szociális
támogatói hálózat épül ki szociális munkások részvételével, akik minden település számára
egyedi programokat készítenek.

A Magyar Falu program falu- és tanyagondnoki szolgálatra, óvodafejlesztésre, út- és
járdafelújításokra, orvosi eszközök beszerzésére nyújtott támogatásokat. A Helybe visszük a
szűrővizsgálatokat program keretében 2019 júliusa és októbere között már több mint 2300-an
vehettek részt orvosi kivizsgálásban, és több mint 2000 gyermek szemészeti vizsgálatára
kerülhetett sor. Az egészségmegőrzést a multifunkciónális sportpályaépítési program
támogatja, lehetőséget adva minden labdajátékra és más sportfoglalkozásra is.

Pogácsás Tibor szerint a legnehezebbnek a lakhatási program ígérkezik, de ő arra számít, hogy
gyorsan felépíthető típusházakban olcsón fenntartható lakásokhoz juthatnak a rászorulók.
Megállapodás született emellett felsőfokú intézményekkel is arról, hogy gyakornoki programok
keretében logopédusokat, pszichológusokat, pedagógusokat küldjenek az érintett településekre
– tette hozzá.

A programokban többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet, a Katolikus Karitász, a Református Szeretetszolgálat, a Baptista
Szeretetszolgálat, a Szent Márton Karitász, a Tutor Alapítvány és az Igazgyöngy Alapítvány
vesz részt. A programok kiterjesztéséről és szükség esetén a módosításukról Vecsei Miklós
miniszterelnöki megbízott január végi beszámolója alapján dönthet a kormány.
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