A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE
XIII. KONGRESSZUSÁNAK ZÁRÓNYILATKOZATA

A BDDSZ 2021. október 8-9-én Budapesten tartotta XIII. Kongresszusát, amely keretében megvitatta és
elfogadta a szervezet négyéves beszámolóját és középtávú programját.
A kongresszus megállapította, hogy a bölcsődei és a gyermekvédelmi dolgozók nem kapták meg az őket
megérdemlő társadalmi figyelmet a járványkezelés során nyújtott munkájukért. A bölcsődei és
gyermekvédelmi dolgozóknak úgy kellett alkalmazkodni a naponta változó szabályokhoz, előírásokhoz
és ellátni a gyermekeket, hogy ne érezzék a bizonytalanságot, a félelmet, biztosított legyen a fejlődésük,
szocializációjuk, védelmük.
A BDDSZ XIII. Kongresszusa ezért is köszöni meg minden bölcsődei és gyermekvédelmi dolgozónak,
a láthatatlan hősök egy csoportjának, a több mint másfél éve tartó koronavírus járvány alatti munkáját,
helytállását!
Mert láthatatlan hősök vagytok mindannyian, akik a bölcsődei és gyermekvédelmi ágazatban
végeztétek és végzitek munkáitokat! Hiszen a bölcsődei és a gyermekvédelmi munkában
alkalmazhatatlan mind a 1,5 méteres távolság tartása, mind a plexifal mögül való feladatellátás. A
gyerekek ölelés iránti vágya nem utasítható vissza azzal, hogy majd a „járvány után”, hiszen
mindannyian tudjuk, hogy a kisgyermekek számára mindennél fontosabb a szeretetteljes gondoskodás
biztosítása.
Így, ilyen nehéz helyzetben ti mégis végeztétek munkátokat és helytálltatok a mindennapok során,
miközben a vírus miatt állandóan kockáztattjátok egészségeteket, életeteket még ma is! Sok bölcsődei és
gyermekvédelmi dolgozó megbetegedett, kórházba került, néhány kollégát sajnos el is vesztettünk a
vírusfertőződés szövődményeiben. Épp ezért tartottuk nagyon fontosnak az oltások elérhetővé válását
követően, hogy a gyermekvédelem mellett a bölcsődei dolgozók is elsőbbséget élvezzenek az oltás
felvételekor. Továbbra is javasoljuk, hogy aki esetleg még nem tette, vegye fel az oltást, mivel az új
variánsok a gyermekközösségekben terjednek leginkább!
A munkahelyen szerzett COVID-19 fertőzés elismertetése és a munkából való kiesés idejére járó 100%os táppénz folyósítása keserves és időigényes folyamat. Sokatok számára még a mai napig rendezetlen,
amely jól megmutatja az eljárás rendkívüli bürokratikusságát és az állam működési zavarát.
Mint minden válsághelyzet, a koronavírus járvány is megmutatta a bölcsődei és gyermekvédelmi terület
és az ott dolgozók munkájának kiemelt fontosságát a társadalom egésze számára. A gyermekgondozásba
való „beruházás” egy hosszú távú „befektetési forma”. Olyan befektetés, amely a társadalom egészének
eredményez hasznot.
A jó minőségű gyermekellátás megfelelő személyi feltételt kíván, ami tisztességesen megfizetett, jól
képzett, tapasztalt és elhivatott személyi állománnyal biztosítható!
A szavak nem elegek!
Szakszervezetünk nagyobb dolgozói megbecsülésért emeli fel ezután is a szavát! Magasabb fizetéseket!
Jobb munkakörülményeket! Erős kollektív tárgyalási jogokat akarunk!
A miniszterelnök által október 8-án váratlanul bejelentett 20 %-os béremelésről, illetve annak
részleteiről egyeztető tárgyalásokat kezdeményezünk!
Október 7. a Tisztes Munka Világnapja. Tisztes munkáért, tisztességes bér jár! A bölcsődei és
gyermekvédelmi dolgozók elvégzik tisztességgel a munkájukat, jogosan elvárják, hogy ne pótlékokat,
hanem tisztes megélhetést biztosító bért kapjanak!
Budapest, 2021. október 9.
a BDDSZ XIII. Kongresszusának küldöttei
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