
                                        HATÁROZAT 

 

   A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megalakulása óta 

kulcsfontosságúnak tekinti a romániai magyar közösség szociális 

helyzetének javítását, támogatta a szociális civil szervezetek munkáját. 

A sorozatos törvényi és adminisztratív változások következtében számos 

probléma és hiányosság merült fel ezen a téren, ezért az Ügyvezető 

Elnökség munkamegbeszélést kezdeményezett azokkal az egyházi és civil 

szervezetekkel, amelyek hiánypótló tevékenységet végeznek a magyar 

közösség kiszolgáltatott csoportjainak szociális ellátása terén. Ennek 

eredményeként az RMDSZ új intézkedéseket fog beemelni 

szociálpolitikájába. 

   Megfogalmazódott az, hogy a hatályos szociális törvények között nincs 

összhang, gyakran ellentmondásosak, az alkalmazásukért felelős 

intézmények között pedig nincs kapcsolat. A szociális szektorban az 

előírásoknak meg nem felelő állami intézmények is működnek, miközben a 

szabályszerűen működő civil szervezetek bajban vannak a támogatások 

hiánya miatt. Mindemellett a támogatási rendszer nem egységes és nem 

kiszámítható, kevés a pályázati úton lehívható finanszírozás. A 

bürokratikus eljárások akadályozzák a szervezetek, egyesületek 

tevékenységét. Az állam nem a reális szociális gondokat kívánja orvosolni, 

hanem valóságnak meg nem felelő feltételeket kér számon az ellátások 

szolgáltatóin. 

   Figyelembe véve azt, hogy a szociális ellátások szolgáltatói a fenti 

gondokat nevezték meg legfontosabbakként, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség tisztségviselői a maguk szakterületén a következők 

megvalósításában vállalnak szerepet: 

 

1. A szociális szolgáltatásokat szabályozó törvénykezés felülvizsgálása, 

összehangolása, ugyanakkor törvénymódosítási javaslatok 

kidolgozása az ellentmondásos, nehezen alkalmazható 

rendelkezések kiiktatására. Mindennek a későbbiekben egy szociális 

törvénykönyv összeállításához kell vezetnie. 

 



2. A szociális ellátás különböző ágazatai sajátos problémáinak 

feltérképezése és a szolgáltatók érdekeit szem előtt tartó törvényi 

megoldások kidolgozása.  

 

3. A szociális ellátás állami finanszírozási rendszerének átláthatóvá és 

kiszámíthatóvá tétele, továbbá a magán támogatási lehetőségek 

bővítése.  

 

4. A szociális civil szervezetek akkreditálási folyamatának 

egyszerűsítése, tevékenységük bürokráciamentesítése.  

 

5. Az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének 

akadálymentesítése. Támogatjuk azt, hogy az önkormányzatok a 

szociális feladatköreik ellátásakor egyszerűsített társulási 

szerződések alapján tudjanak együttműködni a civil szervezetekkel.  

 

6. A szociális szolgáltatásokat a gazdasági versenyszférától eltérő 

közbeszerzési eljárásoknak kell alávetni, tekintettel arra, hogy ezek 

esetében a szolgáltatók állami/önkormányzati feladatokat látnak el.  

  

7. A közhasznú civil szervezetek és a szociális vállalkozások működési 

szabályozásának korszerűsítése azért, hogy érvényesüljön a valós 

közhasznúság elve.  
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