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Uvod 

„Na življenje v družbi ne smeli gledati kot na nagrado, 

ampak kot pravico vseh invalidov.“  

udeleženec posveta z nevladnimi organizacijami 
 

SPLOŠNI PREGLED MISIJE 

 

Glavni cilj misije za ugotavljanje dejstev odbora PETI je bil poiskati odgovore na vprašanja, ki 

so se v odboru PETI porodila med delom v zvezi z vplivom Evropske unije na kakovost 

življenja invalidov1, evropskih državljanov, ki živijo v ustanovah in torej niso vključeni v 

družbo. Odločitev, da se to področje razišče v Republiki Slovaški2, je bila sprejeta zaradi 

geografskega ravnovesja z misijami, ki jih je odbor PETI opravil v preteklosti.  

 

Pristop misije je brez dvoma temeljil na spoštovanju temeljnih pravic pri uporabi strukturnih in 

investicijskih skladov EU za vzdrževanje (prenovo, širitev ali izgradnjo) ustanov za dolgoročno 

bivanje invalidov na Slovaškem. Šlo je za vprašanje, kako je mogoče izraziti solidarnost EU 

prek financiranja na način, da tovrstna sredstva ne bi prispevala k preživetju velikih bivalnih 

zavodov, ki omejujejo svobodo svojih varovancev pri vključevanju v družbo. 

 

Številne države srednje in vzhodne Evrope vlagajo sredstva EU v bivalne centre. Naložbe v 

načrtovano vzdrževanje ali širitev tovrstnih zavodov pa kršijo Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah ter Konvencijo OZN o pravicah invalidov in nasprotujejo politiki EU v zvezi 

z enakimi možnostmi, socialno vključenostjo in nediskriminacijo ter potemtakem ne bi smele 

biti upravičene do financiranja.  

 

Misija odbora PETI je bila izvedena ob pravem času, saj so bile maja 2016 objavljene sklepne 

ugotovitve Odbora OZN za pravice invalidov glede Slovaške. Odbor je izrazil globoko 

zaskrbljenost zaradi velikega števila invalidov na Slovaškem, ki živijo v ustanovah, in ugotovil, 

da postopek deinstitucionalizacije3 na Slovaškem poteka prepočasi ter je nepopoln. Odbor OZN 

je priporočil, naj Slovaška predloži in začne izvajati časovni načrt, ki bi zagotovil hitrejše 

izvrševanje postopka deinstitucionalizacije, tudi tako, da se uvedejo specifični dodatni ukrepi 

za zagotovitev boljših storitev v skupnosti za vse invalide. Odbor je priporočil tudi, naj Slovaška 

preneha dodeljevati sredstva iz nacionalnega proračuna ustanovam ter naj jih prerazporedi v 

storitve v skupnosti v skladu z naložbenimi prednostnimi nalogami Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. 

 

Delegacija odbora PETI je ugotovila, da so ugotovitve Organizacije združenih narodov kar 

točne, saj so pogovori tako z nevladnimi organizacijami, ki obravnavajo invalidnost, kot tudi s 

pristojnimi državnimi organi potrdili pomanjkljivo izvrševanje obstoječih dobrih strategij in 

osupljivo počasnost postopka deinstitucionalizacije. Misija odbora PETI je dejansko potrdila, 

da doslej še nobenemu invalidu na Slovaškem ni bila dana možnost, da v okviru strategije 

deinstitucionalizacije nadaljuje svoje življenje v družbi; to ugotovitev je vsebovalo že poročilo 

z naslovom European Structural and Investment Funds and People with Disabilities: Focus on 

                                                 
1 Odrasli z motnjami v duševnem razvoju. 
2 V nadaljevanju: Slovaška. 
3 Pojem deinstitucionalizacija pomeni prehod oskrbovancev iz velikih bivalnih zavodov na storitve v skupnosti.   
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the Situation in Slovakia (Evropski strukturni in naložbeni skladi ter invalidi: poudarek na 

razmerah na Slovaškem), ki ga je pred misijo posredoval tematski sektor C.  
 

Prednostna naloga poslancev, ki so sestavljali delegacijo, je bila, da si sami ogledajo ustanove 

na Slovaškem, v katerih sedaj živijo invalidi. Da bi imeli čim popolnejši možni pregled, je obisk 

zajel tri vrste ustanov: 1. Center za dnevno oskrbo v Trnavi, ki je bil v celoti prenovljen s 

sredstvi EU. Oskrbovanci so vključeni v skupnost zunaj bivalnega centra ter tudi v svoje 

družine. 2. Ustanovo, ki zaposluje invalide v starem mestnem jedru Trnave in 3. Zavod za 

dolgoročno bivanje pri mestu Zavar. Slednji se ni financiral s sredstvi EU, je pa na optimalni 

razdalji od drugih dveh centrov, ima isto vodstvo kot drugi dve ustanovi in obisk zavoda je 

poslancem v delegaciji omogočil, da si ogledajo zavod s 130 oskrbovanci moškega spola, ki 

svoje življenje živijo za zidovi zavoda v majhnem mestu, v veliki meri ločeni od družbe. 

 

Na sliki so ročno izdelana darila, ki so jih 

naredili invalidi iz centra za dnevno oskrbo, ki ga je 

obiskala delegacija. Te izdelke nato odkupita bližnji 

tovarni avtomobilov in postanejo bodisi protokolarna darila 

ali jih kupijo zaposleni v tovarnah. Prihodek, ki se tako 

ustvari, se porabi na dejavnosti oskrbovancev, kot so 

ekskurzije, obiski gledališča itd.  

 

 

Informacije o tem je dala 80-letna gospa, katere sin 

je že 20 let oskrbovanec centra, večino tega časa pred 

popolno prenovo s sredstvi EU. Povedala je, da njen sin zelo 

rad vsakodnevno hodi v center za dnevno oskrbo; 

oskrbovanci so tam od jutra do treh popoldne, nato se vrnejo 

k družinam in z njimi preživijo večer. 
 

 

 

 

Delegacija odbora PETI je bila priča pristni predanosti in zavezanosti vseh deležnikov, s 

katerimi je opravila pogovore z namenom izboljšanja vsakodnevnega življenja invalidov na 

Slovaškem.  

 

Nevladne organizacije so odločno pozvale k večjemu nadzoru Evropske komisije in 

Evropskega parlamenta nad dejanskim izvajanjem postopka deinstitucionalizacije na 

Slovaškem in dejansko uporabo sredstev EU. Zatrjevale so, da se sredstva iz regionalnih in 

nacionalnega proračuna še vedno vlagajo v stare in nove zavode, s tem pa se utrjuje 

institucionalna kultura odvisnosti in odmaknjenosti od preostanka družbe1.  

 

Predstavniki slovaške vlade so delegaciji sporočili, da je bila večina predlogov odbora OZN 

preoblikovana v programe deinstitucionalizacije na Slovaškem. Vendar je bilo iz predloženih 

informacij razbrati, da kljub temu, da so sredstva za spremljanje na voljo, so v velikem 

zaostanku tako razpisi za projekte kot tudi izvrševanje projektov v okviru integriranih 

regionalnih operativnih programov, ki se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 

                                                 
1 Evropska komisija nima podatkov o tem, da bi se te naložbe črpale iz strukturnih in investicijskih skladov EU. 
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da bi se podprle naložbe v infrastrukturo in opremo za oskrbo v skupnosti v višini 

200 milijonov EUR. 

 

Člani delegacije PETI in slovaški deležniki, s katerimi se je delegacija posvetovala, so se 

strinjali, da zamenjava tabel z nazivi na vratih zavodov za dolgoročno bivanje ali ustanavljanje 

mini zavodov ne pomenita deinstitucionalizacije in jih potemtakem EU ne bi smela podpirati. 

V okviru skupnega upravljanja je v prvi vrsti odgovorna Evropska komisija, ki lahko na podlagi 

povratnih informacij strokovnih in zelo dejavnih nevladnih informacij, ki obravnavajo 

invalidnost, uvede spremembe in prekine izplačevanje sredstev EU, ki se nepravilno 

uporabljajo. Evropski parlament bo v svojem imenu še naprej podrobno spremljal postopek 

deinstitucionalizacije na Slovaškem, kar lahko naredi ob dejavni podpori slovaških oblasti, ki 

so se v času obiska odbora PETI zavezale, da ga bodo redno pisno obveščale o časovnem načrtu 

in konkretnih dosežkih v zvezi z deinstitucionalizacijo na Slovaškem.  

 

Obljubljeno je bilo, da bo prvo pisno poročilo o prispevku sredstev EU postopku 

deinstitucionalizacije in napredku teh projektov na Slovaškem odboru PETI poslano pred 

koncem leta 2016.  

 

UGOTOVITVE 

 

I. Posvetovanja z nevladnimi organizacijami 

Evropska komisija je na pripravljalnem srečanju, ki je bilo organizirano z namenom, da se 

poslancem iz delegacije dajo obširne informacije o razmerah na Slovaškem, delegacijo odbora 

PETI seznanila s tem, da so nevladne organizacije, ki delujejo na področju 

deinstitucionalizacije, močne in dobro organizirane.  

 

Resničnost te ugotovitve je potrdilo veliko številno nevladnih organizacij, ki so se udeležile1 

posvetovanja z delegacijo odbora PETI v pisarni Evropskega parlamenta v Bratislavi. Po 

priporočilu Evropske komisije je bila povabljena tudi slovaška komisarka za invalide2 Zuzana 

Stavrovská, ki je tako kot nevladne organizacije tudi sama imela koristne pripombe. 

 

                                                 
1 Prisotne nevladne organizacije so bile: Fundacija za odprto družbo, nacionalni svet invalidov Republike 

Slovaške, slovaško združenje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Carissimi, center za podporo 

osebam z motnjami v duševnem razvoju, Socia, raziskovalni center za etnično pripadnost in kulturo, svetovalni 

odbor za socialno delo. 
2 Na Slovaškem je bilo mesto komisarja ustanovljeno z zakonom junija 2015 v skladu s členom 12 Konvencije 

OZN o pravicah invalidov, ki določa enako zakonsko obravnavanje, en odstavek tega člena pa opredeljuje ustrezne 

in učinkovite varovalke za preprečevanje kršitev v skladu z mednarodno priznanimi človekovimi pravicami. 

Skladno s tem je komisar vključen v vse postopke v zvezi s kršitvami pravic invalidov in mora vse pritožbe uradno 

obravnavati. 
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Nevladne organizacije so ugotovile več težav, povezanih z deinstitucionalizacijo na Slovaškem: 

 

OBVEZA NEVLADNIH ORGANIZACIJ, DA SOFINANCIRAJO NACIONALNI PROJEKT 

DEINSTITUCIONALIZACIJE 

Nevladne organizacije so izrazile zaskrbljenost, da slovaška vlada od njih pričakuje, da bodo 

prevzele del finančnega bremena deinstitucionalizacije, kar po njihovem mnenju ni upravičeno, 

saj je naloga deinstitucionalizacije nacionalna zaveza slovaške vlade. Za takšne dejavnosti bi 

bilo treba zagotoviti ustrezna sredstva, odgovornost pa nosijo predvsem lokalne (mestne, 

regionalne) vlade1, ki imajo najboljši položaj za izvajanje dejavnostni oskrbe na ravni 

skupnosti. Hkrati so nevladne organizacije izrazile nezadovoljstvo glede razmeroma formalne 

narave njihove udeležbe v obstoječem posvetovalnem okviru. 

 

POMANJKANJE PRIPRAVLJENOSTI LOKALNIH OBLASTI ZA SODELOVANJE V 

POSTOPKU DEINSTITUCIONALIZACIJE IN SKOPOST LOKALNIH VIROV 

Kot je Evropska komisija poudarila na pripravljalnem sestanku za misijo, je 

deinstitucionalizacija postopek in v zvezi s tem je bil v javnosti dosežen miselni napredek. 

 Kljub temu pa so nevladne organizacije izrazile veliko zaskrbljenost zaradi pomanjkanja 

pozitivnega sodelovanja lokalnih skupnosti, ki bi aktivno podprle želene spremembe, povezane 

z deinstitucionalizacijo. Včasih se želijo ljudje, zaposleni v zavodih (vodstvo, osebje), izogniti 

izgubi zaposlitve. Ker so ponavadi ti ljudje dobro povezani z upravo, lahko od znotraj zavirajo 

postopek deinstitucionalizacije2. Poleg tega nevladne organizacije opozarjajo, da male občine 

pogosto ne zmorejo izpolniti normativnih zahtev za pridobitev državne podpore. 

 

PREPOČASNA IN FRAGMETIZIRANA DEINSTITUCIONALIZACIJA 

V obvestilu tematskega sektorja je bilo izpostavljeno, da v načrtovanih dejavnostih v okviru 

revidiranega nacionalnega projekta za obdobje do leta 2020 sodeluje manj kot 10 % od 861 

zavodov na Slovaškem in da do danes noben invalid ni bil premeščen iz oskrbe v zavodu v 

zavod na ravni skupnosti. Nevladne organizacije so delegacijo obvestile, da so bivalne ustanove 

prejele mehko podporo za usposabljanje in izobraževanje, niso pa še začele dejanske fizične 

deinstitucionalizacije. Prav tako so izrazile nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja sinergije med 

                                                 
1 Od leta 2002 na Slovaškem poteka decentralizacija, pri kateri je bilo veliko pristojnosti centralne vlade 

prenesenih na mestne in regionalne oblasti, med drugim nekateri vidiki socialnih storitev, zdravstva in 

izobraževanja.   
2 Kot je v svojem poročilu za leto 2015 zapisal komisar Sveta Evrope za človekove pravice, na ravni občin ter v 

zdravniškem in drugih zadevnih poklicih obstajajo močni interesi za ohranjanje zavodov, pri čemer je imel v mislih 

omahovanje samoupravnih regij, ki so najpomembnejše ustanoviteljice institucionalnih storitev na Slovaškem, pri 

izvajanju nacionalnih politik deinstitucionalizacije.   
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operativnim programom za razvoj človeških virov, ustanovljenim v okviru Evropskega 

socialnega sklada, in integriranim regionalnim operativnim programom, ustanovljenim v okviru 

Evropskega sklada za regionalni razvoj1, in poudarile, da kljub temu, da so projekti pripravljeni, 

iz upravnih razlogov do danes ni bil porabljen niti evro. Obstaja tudi zaskrbljenost zaradi 

pomanjkanja usklajenosti in sodelovanja med nacionalno, regionalno in lokalno ravnjo. 

 

TRAJNOST DEINSTITUCIONALIZACIJSKIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S 

SREDSTVI EU  

Nevladne organizacije so poudarile, da je resnično treba zagotoviti trajnost projektov, ki se 

financirajo s sredstvi EU, in da bi morali ti projekti pomagati Slovaški pri dohajanju starejših 

držav članic. Izrazile so obžalovanje, da slovaški nacionalni programi2 na področju 

deinstitucionalizacije ne presegajo leta 2020, in zaskrbljenost glede trajnosti storitev na 

področju invalidnosti po tem obdobju.  

 

NEVARNOST VZPOSTAVLJANJA TAKO IMENOVANIH MINI ZAVODOV 

V skladu z ugotovitvami iz obvestila tematskega sektorja so nevladne organizacije tudi resno 

opozorile, da s sredstvi EU ne bi smeli podpirati manjših ustanov, ki se imenujejo tudi mini 

zavodi. S tem bi sicer izboljšali fizično okolje, ne bi pa dosegli cilja življenja v skupnosti. 

Nevladne organizacije so izrazile tudi obžalovanje, ker se lokalna, regionalna in državna 

sredstva še vedno namenjajo za institucionalizacijo. 

 

PREMALO INFORMACIJ, PREMAJHNA OZAVEŠČENOST JAVNOSTI 

Nevladne organizacije so poudarile, da družba ter regionalne ali lokalne oblasti premalo vedo 

o invalidih, njihovih družinah, skupnostih in potrebah. V skladu z ugotovitvami iz obvestila 

tematskega sektorja so izpostavile potrebo po odstranitvi ovir med družbo in invalidi z 

informacijskimi kampanjami za večanje družbene ozaveščenosti. Izrazile so obžalovanje, ker 

se zdi, da družba še vedno ni pripravljena na sprejemanje invalidov. 

 

DOSTOPNOST STORITEV, BLAGA IN ZDRAVSTVENE OSKRBE  

Nevladne organizacije so kot potrebno opredelile tudi zagotavljanje pomoči invalidom, ki je 

vsakodnevno dostopna ljudem, ki niso invalidi. Na primer neovirana uporaba javnega prevoza, 

ki je osnovna storitev, na voljo širši javnosti, ne pa tudi invalidom. Poudarile so, da morajo biti 

dostopni tudi izobrazba (skupaj z izobraževalnim svetovanjem), blago in zdravstvena oskrba. 

Enako velja za storitve za zgodnje posredovanje, za katere nevladne organizacije menijo, da so 

nezadostne in neustrezno povezane z zdravstvenimi, svetovalnimi (tudi pravno svetovanje), 

socialnimi in pedagoškimi storitvami. Poudarjeno je bilo tudi, da manjše občine na Slovaškem, 

ki so pristojne za izvajanje socialnih storitev, zaradi pomanjkanja finančnih zmogljivosti in 

strokovne podpore ne morejo zadovoljiti potreb invalidov. Prav tako ni dovolj storitev za 

podporo družinam invalidov, tudi otrok, in premalo dostopnih storitev v materinem jeziku za 

invalide, pripadnike narodnih manjšin. 

 

                                                 
1 Za naložbe, povezane z deinstitucionalizacijo na Slovaškem, je bilo v okviru operativnega programa za razvoj 

človeških virov namenjenih približno 30 milijonov EUR, v okviru integriranega regionalnega operativnega 

programa pa približno 200 milijonov EUR.    
2 Na primer nacionalni akcijski program za prehod z oskrbe v zavodih na oskrbo v skupnosti v okviru sistema 

socialnih storitev za obdobje 2012-2015, nacionalne prednostne naloge za razvoj socialnih storitev za obdobje 

2015-2020, nacionalni akcijski program za prehod z oskrbe v zavodih na oskrbo v skupnosti v okviru sistema 

socialnih storitev za obdobje 2016-2020 ali strategija o invalidnosti za obdobje 2014–2020. 
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VKLJUČEVANJE INVALIDOV S POMOČJO NJIHOVE DEJAVNE UDELEŽBE  

Nevladne organizacije so pozvale, naj si vlada bolj prizadeva za pomoč invalidom pri 

pridobivanju veščin za samostojno življenje ter naj izvaja informacijske kampanje za invalide, 

ki bi jim pomagale pri odpravljanju strahu, povezanega s samostojnim življenjem, in 

zmanjševanju priučene odvisnosti od zavodov za dolgoročno bivanje. Omenjeno je bilo, da 

imajo invalidi na Slovaškem malo možnosti za samopomoč in samozagovor.  

 

PRAVNA SPOSOBNOST INVALIDOV 

Nevladne organizacije in slovaški komisar za invalide so posebno zaskrbljenost izrazili glede 

dejstva, da invalidi v vseh življenjskih vidikih nimajo enake pravne sposobnosti kot vsi ostali 

(na primer pri poroki, odprtju bančnega računa, postopkih pred sodiščem, uveljavljanju 

glasovalne pravice itd.) Komisar je delegacijo PETI obvestil, da novi zakon o nepravdnih 

postopkih od 1. julija 2016 ne dovoljuje več popolnega odvzema pravne sposobnosti, ampak 

omogoča le delni odvzem pod strožjimi pogoji. Prav tako ostaja možnost povrnitve pravne 

sposobnosti1. V zvezi s tem je komisar opozoril na spremembo civilnega zakonika, ki je v teku 

in je bila potrebna, ker materialno pravo trenutno pozna le polno pravno sposobnost in ne 

vsebuje določb glede podprtega odločanja ter zato ni skladno s členom 12 Konvencije OZN o 

pravicah invalidov.  

 

II. Posvetovanja s slovaškimi oblastmi2 

Slovaške oblasti so potrdile slovaško zavezo prehodu z oskrbe v zavodih na oskrbo v skupnosti, 

obenem pa poudarile, da je deinstitucionalizacija časovno zahteven postopek. Priznale so, da 

se je do danes zaprlo le malo število zavodov, vendar pojasnile, da so številni zavodi začeli s 

postopkom deinstitucionalizacije, tako da s 50 % svojih zmogljivosti delujejo v tradicionalni 

obliki, s 50 % pa so v pilotni fazi deinstitucionalizacije. Oblasti so poudarile, da je finančna 

pomoč za naložbe v razvoj socialnih storitev v skupnosti na voljo od leta 2016.  

 

 
 

STRATEŠKI DOKUMENTI V PODPORO DEINSTITUCIONALIZACIJI STORITEV 

SOCIALNEGA VARSTVA  

Delegacija PETI je bila obveščena o deklaraciji vlade Slovaške republike za obdobje 2016–

2020, v kateri se vlada zavezuje, da bo še naprej podpirala postopek deinstitucionalizacije 

storitev socialnega varstva. Organi so opozorili, da je Slovaška v obdobju 2014–2020 okrepila 

zavezo o deinstitucionalizaciji in da se naložbe v obnovo, razširitev ali posodobitev obstoječih 

                                                 
1 V praksi ponavadi delna povrnitev. 
2 Delegacija PETI se je srečala z ministrom in višjimi uradniki ministrstva za delo, socialne zadeve in družino 

Republike Slovaške, predstavnikom ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja ter z višjimi uradniki urada 

podpredsednika vlade in ministra za naložbe in informacije. Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja je 

pristojno za ESS, ministrstvo za naložbe in informacije pa za ESRP, slednji pa je tudi osrednji koordinacijski organ 

za evropske strukturne in investicijske sklade, vzpostavljene 1. junija 2016. 
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velikih institucij za stalno nudenje socialnih storitev na Slovaškem ne priznavajo kot primerne 

za financiranje iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.1 Omenjeno je bilo tudi, da bo 

deinstitucionalizacija storitev socialnega varstva vključena v strateški dokument z naslovom 

Nacionalne prednostne naloge za razvoj storitev socialnega varstva v obdobju 2015–2020 in 

Nacionalni program za izboljšanje življenjskih pogojev invalidov v obdobju 2014–2020. 

Organi so tudi obvestili, da poznajo priporočila odbora Združenih narodov za pravice invalidov 

iz maja 2016, ki so jih organi glede na svoja poročila vključili v nacionalne programe. 

Predvideno je bilo, da bo novi akcijski načrt (2016–2020), ki temelji na nacionalni strategiji o 

deinstitucionalizaciji iz leta 20112, sprejet oktobra 2016. 

 

STOPNJA USKLAJENOSTI IN SINERGIJE MED SKLADOMA ESRR IN ESS 

Slovaški organi so delegacijo odbora PETI obvestili, da je bila ustanovljena medresorska 

delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pristojnih oddelkov in ustreznih organizacij 

civilne družbe, da bi preprečili težave, kot je bila velika neusklajenost med predhodnim 

programskim obdobjem 2007–2013. Strokovni organ je pristojen za usklajevanje programov, 

ki se izvajajo kot del Evropskih strukturnih in naložbenih skladov, ter uskladitev teh skladov in 

drugih instrumentov EU ali pomožnih nacionalnih instrumentov. Namen delovne skupine je 

torej poskrbeti za skupno načrtovanje na Slovaškem in s tem večjo učinkovitost uporabe 

Evropskih strukturnih in naložbenih skladov v tej državi. Med posvetovanjem pa je bilo 

potrjeno, da delovna skupina v času obiska delegacije odbora PETI svojega dela še ni začela.  

 

ORGANI ZA SPREMLJANJE POSTOPKA DEINSTITUCIONALIZACIJE 

Slovaški organi so opozorili na dodano vrednost, ki jo imata odbor za spremljanje celostnega 

regionalnega operativnega programa in odbor za spremljanje operativnega programa za 

človeške vire, ki sta organa za oceno izvedbe teh operativnih programov in napredka pri 

doseganju njihovih ciljev, v postopku deinstitucionalizacije. Organi so tudi poudarili, da bo 

lahko urad namestnika predsednika vlade za naložbe in informatizacijo bistveno prispeval k 

pospešitvi izvajanja javnih politik za deinstitucionalizacijo storitev socialnega varstva na 

Slovaškem, tako da bo zagotovil ustrezno uporabo podpore s sredstvi EU za doseganje ciljev 

deinstitucionalizacije.  

 

NAČRTOVANA UPORABA SREDSTEV EU ZA DEINSTITUCIONALIZACIJO V 

PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020 

Slovaški organi so delegacijo odbora PETI obvestili, da bosta oktobra 2016 po celostnem 

regionalnem operativnem programu potekala dva razpisa za zbiranje predlogov (ESRR). Prvi z 

zneskom 160 milijonov evrov, ki bodo namenjeni za spodbujanje spremembe sedanjih ustanov 

v objekte za oskrbo v skupnosti, in drugi, pri katerem bo 32 milijonov evrov namenjenih 

izgradnji novih deinstitucionaliziranih objektov. Namen projektov je omogočiti lažji dostop do 

                                                 
1 Slovaška je po ugotovitvah Evropske komisije med načrtovanjem vnesla zaščitne ukrepe v celostni regionalni 

operativni program (Evropski sklad za regionalni razvoj, ESRR), ki je usmerjen v podporo prehodu z 

institucionalizirane oblike zagotavljanja storitev socialnega varstva na storitve na ravni skupnosti, da bi se 

preprečila zloraba sredstev za humanizacijo, denimo zmanjšanje zmogljivosti velikih institucij, ne da bi jih 

dejansko spremenili v ustanove za samostojno življenje. Evropska komisija je tudi zagotovila, da morajo biti vse 

naložbe v stavbe in opremo povezane s podporo dejavnosti, ki se sofinancirajo po operativnem programu za 

človeške vir (Evropski socialni sklad, ESS), na primer s pogojevanjem podpore s priložitvijo načrta spremembe 

ustanove, izključitvijo podpore za institucionalizirano oskrbo ali omejitvijo zmogljivosti ustanov, ki prejemajo 

podporo. 
2 Strategija deinstitucionalizacije sistema storitev socialnega varstva in alternativne oblike oskrbe v Slovaški 

republiki, 2011. 
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učinkovitih in kakovostnih javnih storitev pod posebnim ciljem spodbujanja prehoda pri 

zagotavljanju storitev socialnega varstva in izvajanju ukrepov za socialno in pravno zaščito 

otrok in socialno skrbništvo na ravni skupnosti. Po operativnem programu za človeške vire 

(ESS) se z zamudo izvaja 5 nacionalnih projektov za pogodbeni znesek 147 milijonov evrov, 

medtem ko je en nacionalni projekt z naslovom „Deinstitucionalizacija storitev ustanov 

socialnega varstva – podpora za ekipe, ki upravljajo spremembe“ v pripravi, na stopnji priprave 

pa so tudi razpisi na osnovi povpraševanja.  

 

FINANCIRANJE STORITEV SOCIALNEGA VARSTVA 

Delegacija odbora PETI je bila seznanjena s tem, da slovaška vlada občini, ki financira 

ustanovo, v kateri je nameščen invalid, trenutno iz državnega proračuna plačuje 320 evrov na 

ležišče na mesec1. Organi so obvestili, da bo znesek pregledan v okviru novega zakona o 

storitvah socialnega varstva, vključno s socialnim financiranjem, pričakovanega v prvi polovici 

leta 2017, dodeljeni znesek pa bo povezan s stopnjo odvisnosti invalidov od pomoči, ki jo 

prejemajo.  

  

                                                 
1 Za primerjavo je bilo navedeno, da povprečna pokojnina na Slovaškem znaša nekaj čez 400 evrov. 
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III. OBISKI USTANOV 

Delegacija odbora PETI je obiskala tri vrste ustanov:  

 

1. Center za dnevno oskrbo: Najboljša rešitev za oskrbo invalidov v ustanovi v skupnosti  

 

Center v Trnavi je bil nedavno v celoti prenovljen s sredstvi EU. Pogoji so izjemno dobri in 

jasno presegajo povprečje. Približno 20 do 30 invalidov preživi dan v centru, zaposleni pa so z 

izdelavo ročnih izdelkov. K dnevnemu življenju spadajo kulturni programi in izleti v naravo. 

Imajo športne dejavnosti in so deležni številnih storitev za dobro počutje. 
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2. Center za zaposlovanje invalidov: Priložnost za invalide, da najdejo zadovoljstvo pri delu, v 

katerem uživajo 

 

Čajna hiša, ki je tudi v Trnavi in se tudi financira s sredstvi EU, se nahaja v čudovitem delu 

starega mesta in je povsem konkurenčna z vsemi privlačnimi kavarnami na svetu. Zaposluje 

ljudi z različnimi oblikami invalidnosti1. Invalidi v tej ustanovi predvsem pomivajo posodo, 

pomagajo pripravljati čaj in kavo, strežejo gostom na splošno in drug drugemu pomagajo. 

 

  
 

 
 

                                                 
1 To so osebe z zaostankom v duševnem razvoju, poliomelitom v kombinaciji z invalidnostjo, okvaro vida 

(slepota), delno okvaro sluha (uporaba slušnih pripomočkov), Downovim sindromom, mišično distrofijo, 

omejenim gibanjem (v invalidskem vozičku), maligno žalostjo. 
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3. Bivalne ustanove velikih zmogljivosti: Obstoječa ustanova, kjer veliko število invalidov živi 

ločenih od preostale družbe 

 

Za boljši vpogled delegacije poslancev in zaradi dostopnosti (v občini Zavar blizu Trnave) je 

delegacija obiskala značilen primer ustanove za dolgotrajno bivanje. V ustanovi je 130 

oskrbovancev moškega spola, ki ves čas preživijo v ustanovi, razdeljeni po sobah v skupine od 

4 do 6 oseb. Objekt je bil pred kratkim obnovljen s sredstvi slovaške vlade. Na videz je zelo 

dobro vzdrževan, oprema in skupni prostori pa so na višji ravni kot v konvencionalnih 

ustanovah za invalide v srednji in vzhodni Evropi. 

  
 

Invalidi v tej ustanovi so zaposleni z ročnimi deli in skrbijo za majhen vrt ter nekaj živali. 

Njihovo vsakdanje življenje vključuje tudi socialne dejavnosti. Delegacija odbora PETI je bila 

obveščena, da so nekatere osebe zaprte v osami zaradi vedenja, povezanega z resno motnjo v 

duševnem razvoju.  

 

Zaključki in priporočila 

Odbor za peticije: 

1.  deli zaskrbljenost s komisarjem za človekove pravice Sveta Evrope glede nadaljnjega 

obstoja velikih ustanov, v katerih daleč od skupnosti živijo invalidi1, zato slovaške organe 

poziva, naj si še naprej prizadevajo za hitrejši prehod na storitve na ravni skupnosti ter 

življenje v skupnosti na Slovaškem, pri tem pa namenijo posebno pozornost opredelitvi 

časovnega načrta z jasnimi roki, cilji in merljivimi kazalniki; 

2. poudarja, da je treba sredstva EU uporabljati za vzpostavitev socialne vključenosti in 

                                                 
1 Poročilo komisarja za človekove pravice Sveta Evrope po njegovem obisku Slovaške republike od 15. do 19. 

junija 2015. 
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pomembno prispevati k spoštovanju človekovih pravic na Slovaškem, pri čemer obžaluje, 

da trenutno ni izvršljive pravice za invalide, da bi živeli samostojno; 

3.  poudarja, da je treba izvajati usposabljanje za politične odločevalce in oskrbovalce, 

vključene v prehod iz deinstitucionalizacije na oskrbo v skupnosti; 

4.  poziva k financiranju storitev socialne oskrbe za storitve na ravni skupnosti, da bi 

preprečili prakso, da mestne oblasti po navadi ne plačujejo oskrbe v skupnosti, če zanjo 

že obstaja pristojna ustanova; poziva slovaške organe, naj ne podpirajo naložb v 

ustanavljanje tako imenovanih »mini« ustanov; poziva slovaške organe, naj ne podpirajo 

dodeljevanja sredstev iz nacionalnih in regionalnih proračunov za ustanove, razen v 

izjemnih okoliščinah, ko postopek deinstitucionalizacije že poteka, vendar alternativa na 

ravni skupnosti s kvalificiranim osebjem še ni zagotovljena in se sredstva vlagajo v 

infrastrukturo, potrebno za zagotavljanje nujne oskrbe;  

5.  poziva k spodbujanju in širšemu vključevanju invalidov, njihovih sorodnikov in ustreznih 

organizacij civilne družbe v načrtovanje, izvajanje in spremljanje projektov, ki se 

financirajo z Evropskimi strukturnimi in naložbenimi skladi; poziva Evropsko komisijo, 

naj oblikuje smernice, da državam članicam pomaga izpolnjevati obveznosti na tem 

področju; 

6.  priznava delo in trajni prispevek različnih nevladnih organizacij pri zagotavljanju 

boljšega življenjskega standarda in socialne vključenosti invalidov; meni, da imajo glede 

na svoje strokovno znanje in vire pomembno vlogo v postopku deinstitucionalizacije; 

kljub temu poudarja, da bi morala za financiranje tega postopka ostati odgovorna slovaška 

država; 

7.  ostaja pozoren na zavezanost, ki so jo slovaški organi pokazali med obiskom odbora 

PETI, da bi popravili zamude v postopku deinstitucionalizacije na Slovaškem, ter njihovo 

obljubo, da bodo pristojnim odborom za spremljanje predali sporočilo delegacije odbora 

PETI, da je treba postopek deinstitucionalizacije na Slovaškem pospešiti; meni, da lahko 

vzpostavitev storitev in infrastrukture za lažji prehod na oskrbo na ravni skupnosti na 

Slovaškem veliko prispeva k temu cilju; 

8. pozdravlja informacijo, da je šest od osmih samoupravnih regij na Slovaškem 

pripravljenih za začetek projektov po obeh razpisih za zbiranje predlogov po celostnem 

regionalnem operativnem programu oktobra 2016, ter pripravljenost slovaške vlade, da 

od oktobra 2016 naprej pospeši dejavnosti deinstitucionalizacije; 

9.  poziva k navedbi natančnega števila invalidov, ki trenutno živijo v ustanovah in drugje 

na Slovaškem, ter bolj podrobnim in razčlenjenim podatkom o njihovih lastnostih ter 

značilnostih ustanov, v katerih živijo, z razčlenitvijo po raznolikih stopnjah in vrstah 

invalidnosti, saj ugotavlja, da približni navedek 40.000 institucionaliziranih oseb ne 

zadostuje; priporoča tudi zbiranje statističnih podatkov o socialnih in ekonomskih 

razmerah invalidov, da se olajša določitev in pregled politik o njihovi vključitvi; 

10.  poziva Komisijo, naj pripravi primerjalno analizo števila invalidov v ustanovah in 

prihodnje obete za deinstitucionalizacijo v 28 državah članicah;  
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11. podpira vzpostavitev učinkovitih mehanizmov spremljanja za nadzor kakovosti storitev 

socialnega varstva, ki se opravljajo, in njihovega dejanskega učinka na vsakdanje 

življenje invalidov v institucionalni oskrbi; 

12. opozarja slovaške organe na pogoj trajnosti projektov deinstitucionalizacije, pri čemer 

poudarja, da jim je treba natančno slediti, da bi ugotovili raven njihove trajnosti, poudarja 

pa tudi, da bi moralo biti boljše financiranje storitev socialnega varstva prednostnega 

pomena v proračunu EU za čas po obdobju 2014–2020; 

13. slovaške organe poziva, naj polno izkoristijo uradno ustanovljeno medsektorsko delovno 

skupino ter brez odlašanja začnejo in poglobijo njeno delo; 

14. izraža zaskrbljenost zaradi pravne zmogljivosti invalidov na Slovaškem, pri čemer 

opozarja, da so vse osebe v institucijah v splošnem v skrbništvu in da je to vprašanje zanje 

bistvenega pomena v vsakdanjem življenju; poziva, naj se osebe, za katere veljajo 

odločitve o omejitvi pravne zmogljivosti, med postopki zaslišijo, tudi če bi moral sodnik 

v ta namen oditi in obiskati to osebo v ustanovi, kadar ta oseba ustanove zaradi zaslišanja 

ne more zapustiti, in naj se pri sprejemanju odločitev upoštevajo njihove socialne veščine;  

15. pozdravlja nedavno zakonodajno reformo postopkovnih pravil za skrbniške postopke in 

slovaškim organom priporoča, naj v skladu s konvencijo OZN o pravicah invalidov, še 

naprej sprejemajo zakonodajo, s katero bodo v celoti odpravili odvzem pravne 

sposobnosti v civilnem zakoniku in uvedli podprto odločanje na osnovi spoštovanja 

samoodločanja in privolitve posameznika; slovaškim organom tudi priporoča, naj v čim 

več primerih olajšajo ponovno uvedbo pravne sposobnosti invalidov; 

16. v celoti podpira več samozagovora in večjo aktivnost med invalidi, ki predstavljajo sami 

sebe, svoje poglede in interese na Slovaškem, pri čemer se sklicuje na pogosto citirano 

geslo mednarodnega dneva invalidov iz leta 2004 „Ničesar o nas brez nas“;  

17.  je zaskrbljen zaradi izgube volilne pravice za invalide na Slovaškem, pri čemer ponavlja, 

da z volilno pravico in pravico biti voljen za vse invalide, ti ne bi le bolj polno uživali 

svojih pravic, ampak bi bili tudi bolj vidni v družbi;  

18.  poziva slovaške organe, naj zagotovijo, da se mesečno državno nadomestilo za oskrbo, 

ki se trenutno nakazuje na občinske račune, ne uporablja za vzdrževanje ustanov, temveč 

nameni in učinkovito uporabi za izboljšanje življenjskega standarda in socialnega 

vključevanje samih invalidov, na primer z vzpostavitvijo stalne mreže pomoči na domu 

po meri z ustrezno pogostostjo, pri čemer poudarja, da bi morala ta metoda podpirati 

deinstitucionalizacijo, saj bi imele odvisne osebe obliko oskrbe na izbiro; poziva slovaške 

organe, naj zagotovijo, da bo znesek mesečnega državnega nadomestila odražal dejanske 

stroške storitev socialnega varstva in bo zadostoval za kritje teh stroškov; 

19. poziva slovaške organe, naj si prizadevajo zmanjšati birokratske ovire za postopke 

javnega naročanja pri projektih, ki podpirajo deinstitucionalizacijo, in ohranijo čim večjo 

preglednost nad temi postopki; 

20.  poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi vso možno pomoč nacionalnim organom, ki so 

pristojni za upravljanje ustreznih skladov EU in v celoti izpolnjujejo svoje obveznosti, v 

tem primeru pristojnim organom na Slovaškem, ter si prizadeva za poenostavitev precej 
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obsežnih birokratskih postopkov; 

21.  pozdravlja zavezo slovaških organov med obiskom odbora PETI, da bo leto 2017 

osredotočeno na višanje ravni javne ozaveščenosti o socialni vključenosti in enakosti 

invalidov, pri čemer opozarja, da je treba v ozaveščanje vključiti njihov glas; 

22. poziva slovaške organe, naj namenijo posebno pozornost temu, da se invalidom ponujajo 

možnosti vseživljenjskega učenja in boljši dostop do trga dela; 

23.  poziva, da je potreben celovit pristop k načrtovanju socialne vključenosti od otroštva 

naprej, ki bi obsegal vključujoče izobraževanje in načrt zaposlovanja, na primer 

rezervirana mesta v javnem sektorju in sistem spodbud v zasebnem sektorju, s čimer bi 

spodbujali samostojnost invalidov; 

24.  slovaške organe predvsem poziva, naj sredstva EU uporabljajo za podporo otrokom, da 

bi živeli s svojimi družinami in bili v celoti vključeni v vse vidike življenja v svojih 

skupnostih in šolah; 

25.  poziva slovaške organe, naj poskrbijo za dostopne storitve za družine z invalidi, vključno 

z otroki, s čimer bi olajšali njihovo vsakdanje življenje; poleg tega slovaške organe 

poziva, naj poskrbijo, da bodo storitve na voljo tudi v maternem jeziku invalidov, ki 

pripadajo narodnostni manjšini;  

26.  meni, da bi bilo primerno znova organizirati evropsko leto invalidov, ki bi se osredotočalo 

na popolno vključitev invalidov1 in bi lahko prispevalo k spodbujanju Evropske unije za 

vse evropske državljane in prebivalce; 

27. poziva Evropsko komisijo, naj nadalje pregleda stanje naložb v ustanove za invalide na 

Slovaškem in podpre dosledno ocenjevanje napredka in učinkovitosti prehoda z 

institucionalne oskrbe na oskrbo na ravni skupnosti, ter spodbuja Odbor za proračun 

Evropskega parlamenta, naj zadevo nadalje preučuje; 

28. priporoča slovaškim organom, naj nadaljujejo reden dialog z Evropskim parlamentom, 

predvsem v obliki rednih poročil, kot so letna poročila o spremljanju za Odbor za peticije 

o napredku v postopku deinstitucionalizacije; 

                                                 
1 Nazadnje je bil decembra 2001 sprejet sklep Sveta o organizaciji Evropskega leta invalidov v letu 2003. 


