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A székesfőváros szociálpolitikai programmja.
A székesfőváros szociálpolitikai bizottsága legutolsó ülésében, a dr Wildner Ödön tanácsnoktól és dr
Ferenczi Imre szociálpolitikai szakelőadótól kidolgozott előterjesztést a székesfőváros szociálpolitikai munkaprogrammja tárgyában a maga egészében elfogadta.
Ez a fővárosi közönség legszélesebb rétegeit érintő szociális programm, (melynek részletes indokolása, sajnos
hiányzik) a következő:
I. Általános szociálpolitika,
1. Társadalmi statisztika a vagyontalan néposztályok helyzetéről.
a) Háztartási felvételek a munkások, altisztek, általában
kisemberek
és
városi
alkalmazottak
köréből ;
b) lakásegészségügyi felvételek;
c) ipari-, szociális felvételek (pl. otthoni munka)
stb.
2. Lakásügy.
a) Az építési programm meghatározása;
b) kislakások, népszállók, népházak, szükséglakások és menhelyek kezelése;
c) lakáspiaci statisztika az egy- és kétszobás bérbeadó lakások folytatólagos nyilvántartása alapján;
d) a lakásfelügyelet újjászervezése és központi
irányítása;
e) békéltetés és közvetítés vitás lakásbérleti
ügyekben;
f) a központi lakásegyesület ügyei;
g) a lakáshivatal ügye;
h) a közép- és munkásosztály szervezetei részéről
létesítendő kislakások és lakástelepek támogatása.
(Közvetlen feladatok; lakó és lakásnyilvántartó
a községi lakásokról, lakásegészségügyi felvételek, lakásfelügyelők nevelése, a lakáshasználati szabályzat és
a lakásközvetítési szabályzat megállapítása, a férfi és
női ágybérlők különválasztása, a népszállók szaporítása, a lerombolandó városrészekből kilakoltakról való
gondoskodás, diákszállók, egészségtelen házak átvétele
és kijavítása, új városi területek szabályozása a közhasznú lakásépítés céljára, országos lakásügyi kongresszus előkészítése.)
3. A nép élelmezését előmozdító társadalmi szervezetek ügyei, (pl. munkásfogyasztási szövetkezetek és
alkohol nélküli éttermek).
4. Hatósági
tanácsadók
vagyontalanok
számára,
(a jogi és közigazgatási, valamint az orvosi tanácsadás,
kivált a tüdővész- és alkoholellenes küzdelem céljaira).
5. A népegészségügyet előmozdító intézmények.
a) Családi kertbérletek a székesfőváros földjén;
b) parkok;
c) játszóterek;
d) erdei üdülőtelepek és iskolák;
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e) kerti és mezei foglalkoztató telepek;
f) diszpanzerek;
g) népfürdők és iskolafürdők.
6. Anya és gyermekvédelem.
a) Kerületi anyaotthonok és csecsemő diszpenzerek;
b) középponti csecsemő intézet (kórház jellegű
csecsemő otthon);
c) hatósági dajkaközvetítés;
d) állandó testi vagy szellemi fogyatkozásban
szenvedő gyermekekről való gondoskodás; (óvoda siketnémák számára, nyomorék gyermekeket foglalkoztató intézet, kezdő ideg- és elmebeteg gyermekeket gondozó intézet, kifejezetten hülyék, valamint epileptikus
gyermekeket ápoló intézet, a gyógyíthatatlan gyermekek külön intézeti gondozása);
e) tüdővészes gyermekek mentése (diszpanzerek,
népszanatoriumok, üdülőtelepek stb.);
f) a gyermekkínzások és a gyermekek gazdasági
kizsákmányolása elleni küzdelem;
gj az árvák modern ellátása;
h) a züllött és züllés veszélyének kitet gyermekek
mentése ;
i) a gyermekvédelemmel foglalkozó hatóságok és
társadalmi
szervezetek
munkájának
központi
irányítása, illetve ellenőrzése.
7. Gazdasági népnevelés.
(Az ismétlő (gazdasági és háztartási) iskolák, iparos-tanonc-iskolák és tanfolyamok, a technikai rajz-,
ének és zeneoktatás egységes irányítása és továbbfejlesztése.)
a) Önálló épületben elhelyezendő iparostanonciskola a nappali oktatás céljaira;
bj tanonc-otthonok létesítése, részben az előbb emiitett épülettel való kapcsolatban;
ej iparostanonc előkészítő iskola;
d) a tanoncok testi- és szellemi nevelésének továbbfejlesztése
(tornázás,
játék-szakirányú
tankönyvek pályázat útján való beszerzése, az állampolgári oktatás kiépítése, a magasabb elméleti képzettséggel ipari
pályára lépett tanoncok megfelelő elméleti oktatása, olvasótermek, énektanítás, ifjúsági egyesületek);
e) a munkaadók bevonása az iparostanonc iskolai
életbe;
f) a flu- és leánytanonciskolák fokozatos szakirányú tagozása (a műhely oktatás kiépítése, lehetőleg csak
szakképzett tanítók alkalmazása);
g) a tanonciskolái és háztartási tanítókat és tanítónőket képző rajz- szakipari és szlöjd tanfolyamok;
h) háztartási leány- és illetőleg ipari irányú fiú
ismétlő-iskolák (berlini pamutmunka, piperekosár és
sásfonó, gépkötő tanfolyamok, kosárfonás, faeszközök
készítése, virágkertészet stb.);
i) szlöjdoktatás elemi iskolákban, fa- és fémipari
kézügyesités a polgári fiúiskolákban;
j) az iparrajziskolai tanműhelyek és tanfolyamok
szaporítása, az inasotthonba felvett inasoknak mesterlegénnyé kiképzése;
k) Az ipari pályaválasztás gazdasági és egészségügyi irányítása; szoros kapcsolat teremtése a népiskola,
a tanoncközvetités s az ipari munkaadók között, az
ipari pályára készülő ifjúság útbaigazítása végett.
8.
Kulturális népnevelés.
a) A fővárosi könyvtár és népházat magában foglaló új közművelődési intézet;
b) városi fiókkönyvtárak és hírlapszobák;
c) a szabadoktatás intézményeinek ügyei;
d) a fővárosi múzeumok ügyei;
e) színházügyek.

II. Munkásügyi szociálpolitika.
A) A dolgozó munkások védelme.
1. Az emberséges munkabér- és munkaidő biztosítása a közszállitásoknál.
2. Fővárosi központi békéltető hivatal.
3. A
munkásügyi
törvényhozás
véleményezése,
illetve sürgetése.
4. A munkások érdekképviseleti ügyei, (munkáskamarák, szakszervezeti otthonok stb.).
5. A nemzetközi munkásügyi egyesületek és kongresszusok munkájának állandó szemmeltartása.
B) A munkanélküliek gondozása.
1. A munkanélküliség statisztika kiépítése (folytatólagos felvétel a szakszervezetek, munkaközvetítő intézetek és a munkásbiztosítási pénztárak bevonásával,
egy időpontra vonatkozó városi felvételek).
2. A
munkaközvetítés
községesitése,
paritásos
alapra helyezése és szakirányú kiépítése.
3. A közmunkák és közszállítások szabályozása
a munkanélküliség enyhítése szempontjából.
4. A munkanélküliek közvetlen segélyezése;
a) pénztámogatással;
b) ínségmunkával.
c) A főváros közvetlen munkásainak gondozása.
1. Munka- és életviszonyaiknak állandó szemmeltartása.
2. A bér és munkaviszonyok rendezése.
3. A fővárosi munkások aggkori és rokkant biztnsiíása.
4. Munkásjóléti üzemi intézmények,
5. Α munkásválasztmányok.
6. Α bérfizetés napjának hétköznapra áttétele.
Gratulálunk ehhez a gyönyörűen kidolgozott programmhoz, mely mindenképpen méltó a szociálpolitikai ügyosztály talentumos vezetőjéhez és derék munkatársaihoz.

