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Introducere 

„Viața integrată în societate nu ar trebui considerată drept o 

recompensă, ci un drept pentru toate persoanele cu handicap.”  

Parte interesată în cadrul consultării cu ONG-urile 
 

PREZENTARE GENERALĂ A MISIUNII 

 

Obiectivul principal al misiunii de informare derulate de delegația PETI a fost acela de a găsi 

răspunsuri la numeroasele întrebări care au fost ridicate în cursul activității delegației PETI, 

cu privire la impactul Uniunii Europene asupra calității vieților persoanelor, cetățeni europeni, 

cu handicap1 care sunt instituționalizate și, astfel, neintegrate în societate. S-a optat pentru 

analizarea acestei teme în Republica Slovacă2 din motive legate de echilibrul geografic în 

ceea ce privește misiunile îndeplinite de Comisia PETI în trecut.  

 

Perspectiva misiunii a fost, cu siguranță, o abordare bazată pe drepturile fundamentale în ceea 

ce privește utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene în vederea întreținerii 

(renovare, extindere sau construire) centrelor de primire pe termen lung pentru persoanele cu 

handicap din Slovacia. Misiunea a vizat modul în care poate fi demonstrată solidaritatea UE 

printr-o finanțare adecvată, astfel încât să nu contribuie la supraviețuirea instituțiilor de tip 

rezidențial la scară largă care limitează libertatea clienților lor de a face parte din societate. 

 

O serie de state membre din Europa Centrală și de Est investesc fonduri ale UE în centre de 

primire. Investițiile efectuate în proiecte de întreținere sau de extindere a acestor instituții 

constituie, totuși, o încălcare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a 

Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, sunt incompatibile cu 

politicile UE privind egalitatea de șanse, incluziunea socială și nediscriminarea și, prin 

urmare, nu ar trebui să fie eligibile pentru finanțare.  

 

Misiunea delegației PETI a fost oportună întrucât, în mai 2016, au fost publicate Observațiile 

finale pentru Slovacia ale Comitetului Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu 

handicap. Comitetul și-a exprimat îngrijorarea profundă privind numărul mare de persoane cu 

handicap instituționalizate în Slovacia și a remarcat faptul că progresele în procesul de 

dezinstituționalizare3 sunt prea lente și parțiale. Comitetul Națiunilor Unite a recomandat ca 

Slovacia să prezinte și să pună în aplicare un calendar care să asigure accelerarea procesului 

de dezinstituționalizare, inclusiv prin instituirea unor măsuri suplimentare specifice care să 

garanteze consolidarea serviciilor la nivelul comunității pentru toate persoanele cu handicap. 

De asemenea, Comitetul a recomandat ca Slovacia să nu mai aloce resurse de la bugetul 

național pentru instituții și să realoce resursele către servicii la nivelul comunității în 

conformitate cu prioritățile de investiții ale FEDR. 

 

Delegația PETI a constatat că observațiile Comitetului Națiunilor Unite au fost destul de 

exacte, întrucât consultările atât cu ONG-urile axate pe persoanele cu handicap, cât și cu 

autoritățile guvernamentale competente au confirmat lipsa punerii în aplicare a strategiilor 

                                                 
1 Adulți cu retard intelectual. 
2 Denumită în continuare Slovacia. 
3 Termenul „dezinstituționalizare” se referă la tranziția rezidenților de la instituții de primire la scară largă la 

servicii la nivelul comunității.  
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adecvate existente și viteza extrem de redusă a procesului de dezinstituționalizare. De fapt, 

misiunea PETI a confirmat că, după cum s-a declarat în prezentarea efectuată înaintea 

derulării misiunii de către Departamentul de politică C, intitulată „Fondurile structurale și de 

investiții europene și persoanele cu handicap: situația din Slovacia”, niciunei persoane cu 

handicap nu i-a fost oferită posibilitatea de a-și continua viața în societate, în cadrul strategiei 

de dezinstituționalizare din Slovacia.  
 

O prioritate pentru membrii delegației a fost aceea de a vizita ei înșiși unitățile din Slovacia 

care găzduiesc, în prezent, persoane cu handicap. În încercarea de a obține o perspectivă cât 

mai amplă cu putință, vizita a inclus trei tipuri de unități: 1. Un centru de zi în orașul Trnava, 

renovat integral din fonduri ale UE, în care clienții sunt integrați în comunitatea lor în afara 

centrului de primire și, de asemenea, integrați în familiile lor, 2. O unitate care angajează 

persoanele cu handicap în partea istorică a orașului Trnava și 3. O instituție de primire pe 

termen lung în municipiul Zavar din apropiere. Ultima unitate nu a fost finanțată din fonduri 

ale UE, însă se află la o distanță optimă de celelalte două unități, iar administrarea este 

asigurată de aceleași persoane ca în cazul celorlalte două unități; vizitarea acesteia a permis 

membrilor delegației să vadă o instituție cu 130 de clienți bărbați, care își trăiesc viețile între 

pereții unei instituții dintr-un oraș mic, mai degrabă separați de societate. 

 

Fotografia prezintă cadouri lucrate manual de 

clienții cu handicap din centrul de zi vizitat de 

delegație. Aceste produse sunt achiziționate de 

producătorii auto din apropiere și, ulterior, oferite drept 

cadouri de protocol sau cumpărate de angajații celor două 

fabrici. Veniturile generate din vânzări sunt folosite pentru 

activități destinate clienților, cum ar fi excursii, programe 

de teatru etc.  

 

 

Aceste informații ne-au fost transmise de o 

doamnă de 80 de ani, al cărei fiu a fost client al centrului 

în ultimii 20 de ani, cea mai mare parte a acestei perioade 

înainte de renovarea integrală cu fonduri de la UE. 

Aceasta a indicat că fiul său este foarte fericit să meargă 

în fiecare zi la centrul de zi renovat, loc în care clienții 

stau de dimineață până la ora 15.00, după care revin la 

familiile lor unde își petrec seara. 
 

 

 

 

Delegația PETI a putut observa angajamentul și implicarea autentică a tuturor părților 

interesate întâlnite în timpul consultărilor misiunii în vederea îmbunătățirii vieților cotidiene 

ale persoanelor cu handicap din Slovacia.  

 

ONG-urile au solicitat cu fermitate o verificare sporită, din partea Comisiei Europene și a 

Parlamentului European, a realizării efective a progreselor în direcția dezinstituționalizării în 

Slovacia și a utilizării de facto a fondurilor UE. Acestea au insistat să se realizeze în 

continuare investiții din bugetele regionale și naționale în instituțiile vechi și noi, ceea ce 
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întărește cultura instituțională de dependență și segregare de restul societății1.  

 

Reprezentanții guvernului slovac au informat delegația că majoritatea recomandărilor 

Comitetului Națiunilor Unite au fost transformate în programe de dezinstituționalizare în 

Slovacia. Totuși, din informațiile furnizate s-a înțeles că, deși sunt instituite instrumentele de 

monitorizare, atât cererile de proiecte, cât și punerea în aplicare a proiectelor în cadrul 

Programului Operațional Regional Integrat, finanțat de FEDR pentru sprijinirea investițiilor în 

infrastructură și echipamente destinate îngrijirii la nivelul comunității, cu o alocare pentru 

astfel de activități estimată la 200 de milioane EUR, înregistrează întârzieri semnificative. 

 

A existat un consens între membrii delegației PETI și părțile interesate consultate din 

Slovacia cu privire la faptul că schimbarea plăcuțelor cu denumirile de pe ușile instituțiilor de 

primire pe termen lung sau crearea de mini-instituții nu reprezintă, într-adevăr, 

dezinstituționalizare și astfel de măsuri nu ar trebui sprijinite de UE. Responsabilitatea revine, 

în primul rând, Comisiei Europene în contextul gestiunii partajate, care, pe baza feedbackului 

din partea ONG-urilor competente și foarte active care se ocupă de persoanele cu handicap, 

poate efectua o schimbare și elimina fondurile UE care nu sunt utilizate corect. Parlamentul 

European va menține, în numele său, o monitorizare solidă a procesului de 

dezinstituționalizare în Slovacia, o sarcină pe care și-o poate asuma cu sprijinul activ al 

autorităților guvernamentale slovace, care s-au angajat, în timpul vizitei delegației PETI, să 

informeze această comisie periodic, în scris, cu privire la foaia de parcurs și la realizările 

concrete obținute în procesul de dezinstituționalizare din Slovacia.  

 

S-a promis că până la sfârșitul anului 2016 i se va trimite Comisiei PETI primul raport scris 

privind modul în care fondurile UE contribuie la dezinstituționalizare și în care proiectele 

evoluează în Slovacia.  

 

CONSTATĂRI 

 

I. Consultări cu ONG-urile 

Delegația PETI a fost informată de către Comisia Europeană, în cadrul reuniunii pregătitoare 

organizată în vederea furnizării de informații cuprinzătoare privind situația din Slovacia către 

membrii delegației, că ONG-urile care activează în domeniul dezinstituționalizării sunt 

puternice și bine organizate.  

 

Această observație a fost, într-adevăr, susținută de numărul mare de ONG-uri care au 

participat2 la consultarea cu delegația PETI în cadrul Biroului Parlamentului European din 

Bratislava. Potrivit recomandării Comisiei Europene, a fost invitat și comisarul slovac pentru 

persoanele cu handicap3, dna Zuzana Stavrovská, care a prezentat observații foarte utile, la fel 

                                                 
1 Din informațiile deținute de Comisia Europeană, aceste investiții nu sunt realizate din fondurile structurale și de 

investiții europene. 
2 ONG-urile prezente au fost următoarele: Fundația pentru o societate deschisă, Consiliul național pentru 

persoanele cu handicap din Republica Slovacă, Asociația slovacă de ajutor pentru persoanele cu handicap 

intelectual, Carissimi, Centrul de sprijin pentru handicap mental, Socia, Centrul de cercetare pentru etnie și 

cultură, Comitetul consultativ pentru activități sociale.        
3 Postul de comisar a fost creat în Slovacia prin legea din iunie 2015 în conformitate cu articolul 12 din 

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, cu privire la Recunoașterea personalității 

în fața legii în condiții de egalitate, care prevede garanții adecvate și eficiente pentru a preveni abuzurile, în 

conformitate cu dreptul internațional al drepturilor omului. În consecință, comisarul este implicat în toate 
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cum au procedat ONG-urile. 

  
 

 

ONG-urile au identificat mai multe aspecte problematice în ceea ce privește 

dezinstituționalizarea în Slovacia: 

 

OBLIGAȚIA ONG-URILOR DE A COFINANȚA PROIECTUL NAȚIONAL DE 

DEZINSTITUȚIONALIZARE 

ONG-urile și-au exprimat preocuparea privind faptul că guvernul slovac așteaptă ca ONG-

urile să împărtășească sarcina financiară a dezinstituționalizării, ceea ce, în opinia lor, nu se 

justifică, întrucât sarcina dezinstituționalizării este un angajament național asumat de 

guvernul slovac. Ar trebui alocat un buget național adecvat pentru astfel de activități, iar 

responsabilitatea revine, în primul rând, administrațiilor locale (municipale, regionale)1, care 

sunt cele mai în măsură să pună în aplicare exerciții de îngrijire la nivelul comunității. În 

același timp, ONG-urile și-au exprimat nemulțumirea cu privire la natura mai degrabă formală 

a participării lor în cadrul consultării existente. 

 

LIPSA ANGAJAMENTULUI AUTORITĂȚILOR LOCALE DE A SE IMPLICA ÎN 

PROCESUL DE DEZINSTITUȚIONALIZARE ȘI NIVELUL REDUS AL RESURSELOR 

LOCALE 

După cum a subliniat Comisia Europeană în cadrul reuniunii pregătitoare pentru misiune, 

dezinstituționalizarea este un proces și s-a înregistrat un progres mental în legătură cu aceasta 

la nivelul opiniei publice. Totuși, ONG-urile și-au exprimat îngrijorarea profundă cu privire la 

lipsa unei implicări pozitive în numele autorităților locale în sensul unui sprijin activ acordat 

modificărilor dorite, legate de dezinstituționalizare. Uneori, persoanele angajate în instituții 

(conducere, personal) încearcă să evite pierderea propriului loc de muncă. Alteori, aceste 

persoane au relații solide cu administrația și blochează procesul de dezinstituționalizare la 

bază2. În plus, ONG-urile au subliniat faptul că, adesea, municipalitățile mici nu pot îndeplini 

cerințele legale necesare pentru a primi sprijin din partea statului. 

 

                                                                                                                                                         
procesele asociate încălcării drepturilor persoanelor cu handicap și trebuie să trateze toate plângerile în mod 

oficial.    
1 Din 2002, în Slovacia are loc un proces de descentralizare care determină transferul multor competențe de la 

administrația centrală către autoritățile municipale și regionale, inclusiv al aspectelor legate de serviciile sociale, 

îngrijirea medicală și educație.   
2 După cum a formulat Comisarul pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei în raportul său din 

2015, „există interese legitime solide de a menține instituțiile și la nivelul municipalităților, precum și în cadrul 

profesiilor medicale sau al altor profesii relevante” făcând referire la „reticența regiunilor autonome, care sunt 

cei mai importanți finanțatori ai serviciilor instituționale din Slovacia, de a pune în aplicare politicile naționale 

de dezinstituționalizare.”   
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DEZINSTITUȚIONALIZAREA PREA LENTĂ ȘI FRAGMENTATĂ 

În prezentarea efectuată de Departamentul de politică s-a subliniat faptul că activitățile 

planificate în cadrul Proiectului național revizuit de dezinstituționalizare pentru perioada până 

în 2020 cuprind mai puțin de 10 % dintre cele 861 de instituții din Slovacia și că, până în 

prezent, nicio persoană cu handicap nu a fost transferată de la îngrijirea în instituție la 

îngrijirea la nivelul comunității. ONG-urile au informat delegația că instituțiile de primire au 

beneficiat de un sprijin volatil pentru formare și educație, dar nu au intrat în etapa efectivă de 

dezinstituționalizare fizică. De asemenea, ONG-urile au denunțat lipsa de sinergie între 

Programul Operațional pentru Resurse Umane, finanțat de FSE, și Programul Operațional 

Regional Integrat, finanțat de FEDR1, indicând că, deși proiectele erau pregătite, nu a fost 

folosit niciun euro până la acest moment, din rațiuni administrative. Totodată, a existat o 

preocupare legată de lipsa de coordonare și cooperare între nivelurile local, regional și 

național. 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTELOR DE DEZINSTITUȚIONALIZARE FINANȚATE 

DE UE  

ONG-urile au subliniat nevoia intensă de a asigura sustenabilitatea proiectelor finanțate din 

resurse ale UE și au evidențiat faptul că proiectele ar trebui să ajute Slovacia să recupereze 

diferențelor față de state membre mai vechi. ONG-urile au regretat faptul că programele 

naționale slovace2 nu se extind după anul 2020 în domeniul dezinstituționalizării și au fost 

preocupate de sustenabilitatea serviciilor legate de handicap în perioada ulterioară acestui an. 

 

PERICOLUL CREĂRII UNOR AȘA-NUMITE MINI-INSTITUȚII 

În concordanță cu constatările din prezentarea Departamentului de politică, ONG-urile au 

avertizat, de asemenea, cu fermitate cu privire la sprijinirea din fondurile UE a creării unor 

unități mai mici, denumite și mini-instituții, chiar dacă aceasta ar însemna un mediu fizic mai 

bun, întrucât această situație nu conduce la atingerea obiectivului de a trăi în comunitate. În 

continuare, ONG-urile și-au exprimat regretul cu privire la faptul că încă există resurse locale, 

regionale și de stat care sunt alocate, de fapt, pentru instituționalizare. 

 

LIPSA DE INFORMAȚII, LISPA SENSIBILIZĂRII PUBLICULUI 

ONG-urile au subliniat cât de puține informații dețin societatea și administrațiile de la nivel 

regional sau local despre persoanele cu handicap, familiile, comunitățile și nevoile acestora. 

Potrivit constatărilor din prezentarea Departamentului de Politică, acestea au subliniat cu 

fermitate nevoia eliminării barierelor dintre societate și persoanele cu handicap, prin campanii 

de informare care să sensibilizeze mai mult publicul. ONG-urile au regretat faptul că, în 

prezent, societatea nu pare să fie pregătită să accepte persoane cu handicap. 

 

ACCESIBILITATEA SERVICIILOR, BUNURILOR ȘI ÎNGRIJIRILOR MEDICALE  

Punerea la dispoziție a asistenței pentru persoanele cu handicap, care să fie accesibilă pentru 

persoanele fără handicap în fiecare zi, a reprezentat încă o nevoie identificată de ONG-uri. Un 

exemplu în acest sens este utilizarea fără impedimente a transportului public, care reprezintă 

                                                 
1 Aproximativ 30 de milioane EUR se alocă în cadrul Programului Operațional pentru Resurse Umane și 

aproximativ 200 de milioane EUR în cadrul Programului Operațional Regional Integrat pentru investițiile legate 

de dezinstituționalizare în Slovacia.    
2 De exemplu, Planul național de acțiune pentru tranziția de la îngrijirea instituțională la îngrijirea la nivelul 

comunității în sistemul serviciilor sociale 2012-2015, Prioritățile naționale pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

în perioada 2015-2020, Planul național de acțiune pentru tranziția de la îngrijirea instituțională la îngrijirea la 

nivelul comunității în sistemul serviciilor sociale 2016-2020 sau Strategia privind handicapul 2014-2020. 
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un accesoriu de bază disponibil pentru publicul larg, dar nu și pentru persoanele cu handicap. 

ONG-urile au subliniat necesitatea asigurării accesibilității educației (alături de consilierea 

educațională), a bunurilor și a serviciilor medicale. De asemenea, trebuie să fie accesibile 

serviciile de intervenție timpurie, pe care ONG-urile le consideră insuficiente și lipsite de 

legături adecvate cu serviciile medicale, serviciile de consiliere (inclusiv legală), serviciile 

sociale și pedagogice. Totodată, ONG-urile au evidențiat faptul că micile municipalități din 

Slovacia, care sunt desemnate să ofere servicii sociale, nu pot răspunde nevoilor persoanelor 

cu handicap întrucât nu dispun de capacitatea financiară și de sprijinul profesional în acest 

sens. În plus, nu există servicii care să sprijine familiile persoanelor cu handicap, inclusiv 

copiii, și nici servicii accesibile în limba maternă pentru persoanele cu handicap care aparțin 

unei minorități naționale. 

 

INCLUDEREA PERSOANELOR CU HANDICAP SE BAZEAZĂ PE IMPLICAREA 

ACTIVĂ A ACESTORA  

ONG-urile au îndemnat guvernele să desfășoare mai multe activități prin care să ajute 

persoanele cu handicap să își dezvolte abilități pentru o viață independentă, precum și să 

deruleze campanii de informare pentru persoanele cu handicap, care le pot ajuta pe acestea să 

își depășească temerile cu privire la o viață independentă și să își reducă gradul actual de 

dependență față de instituțiile de primire pe termen lung. S-a menționat faptul că nivelul de 

autosusținere și de autoreprezentare în cazul persoanelor cu handicap din Slovacia este foarte 

redus.  

 

CAPACITATEA JURIDICĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP 

O îngrijorare specială a ONG-urilor și a comisarului slovac pentru persoanele cu handicap a 

fost aceea că persoanele cu handicap nu se bucură de capacitate juridică în condiții de 

egalitate cu alte persoane în toate aspectele vieții (de exemplu, căsătoria, deschiderea unui 

cont bancar, audierea în cadrul unei instanțe sau a unui tribunal, exercitarea dreptului de vot 

etc.). Comisarul a informat delegația PETI că, începând cu 1 iulie 2016, noua lege privind 

procedurile necontencioase nu mai permite privarea deplină de capacitatea juridică și permite 

numai anularea parțială a acestei capacități în condiții mai stricte. Posibilitatea reinstituirii 

capacității juridice1 rămâne, de asemenea, o opțiune. În acest context, comisarul a subliniat 

faptul că în prezent este în curs de elaborare un amendament la Codul civil, care este necesar 

deoarece dreptul material încă se referă, în prezent, numai la capacitatea juridică integrală și 

nu conține dispoziții referitoare la procesul decizional susținut, fiind astfel în neconcordanță 

cu articolul 12 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.  

 

II. Consultări cu autoritățile slovace2 

Autoritățile slovace au confirmat angajamentul Slovaciei în direcția tranziției de la îngrijirea 

instituțională la îngrijirea la nivelul comunității, subliniind în același timp faptul că 

dezinstituționalizarea este un proces care necesită timp. Acestea au recunoscut că numai un 

                                                 
1 În practică, de obicei parțial. 
2 Delegația PETI s-a întâlnit cu conducerea Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei din Republica 

Slovacă, inclusiv cu ministrul, cu reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Republica 

Slovacă și cu conducerea Biroului pentru investiții și informare al viceprim-ministrului. Ministerul Muncii, 

Afacerilor Sociale și Familiei din Republica Slovacă și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din 

Republica Slovacă reprezintă autoritățile de management pentru FSE și, respectiv, FEDR, iar Biroul pentru 

investiții și informare al viceprim-ministrului este autoritatea centrală de coordonare pentru gestionarea 

fondurilor structurale și de investiții europene, înființată la 1 iunie 2016. 
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număr redus de instituții au fost închise până la acel moment, dar au explicat că multe 

instituții au intrat pe calea către dezinstituționalizare, astfel încât operează cu 50 % din 

capacitatea lor în forma tradițională și cu 50 % din capacitate într-o etapă-pilot de 

dezinstituționalizare. Autoritățile au subliniat că sprijinul financiar pentru investiții destinate 

dezvoltării serviciilor sociale la nivelul comunității este disponibil începând cu anul 2016.  

 

 
 

DOCUMENTE STRATEGICE DESTINATE SUSȚINERII DEZINSTITUȚIONALIZĂRII 

SERVICIILOR SOCIALE 

Delegația PETI a fost informată cu privire la Declarația Guvernului Republicii Slovace pentru 

2016-2020, în care guvernul s-a angajat „să sprijine în continuare procesul de 

dezinstituționalizare a serviciilor sociale”. Autoritățile au reamintit faptul că, în perioada 

2014-2020, Slovacia și-a consolidat angajamentul față de dezinstituționalizare și că nicio 

investiție (reconstrucție, extindere sau modernizare) destinată unităților la scară mare 

existente, care mențin forma de prestare a serviciilor sociale, nu este recunoscută drept 

eligibilă în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene în Slovacia.1 

Dezinstituționalizarea serviciilor sociale a fost, de asemenea, menționată în sensul includerii 

în documentele strategice intitulate „Priorități naționale pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

în perioada 2015-2020” și „Programul național de îmbunătățire a condițiilor de trai pentru 

persoanele cu handicap în perioada 2014-2020”. Autoritățile au declarat, de asemenea, că sunt 

conștiente de recomandările din luna mai 2016 formulate de Comitetul Națiunilor Unite 

pentru drepturile persoanelor cu handicap, despre care au raportat că au fost integrate în 

programele naționale. S-a prevăzut ca noul Plan de acțiune (2016-2020), bazat pe Strategia 

națională de dezinstituționalizare 20112, să fie adoptat în octombrie 2016. 

 

GRADUL DE COORDONARE ȘI SINERGIE ÎNTRE FSE ȘI FEDR 

Autoritățile slovace au informat delegația PETI că a fost înființat un Grup de lucru 

interdepartamental, format din reprezentanți ai departamentelor competente și ai organizațiilor 

societății civile relevante, pentru evitarea problemelor similare lipsei grave de coordonare din 

perioada de programare anterioară, 2007-2013. Organismul expert este responsabil de 

coordonarea programelor puse în aplicare ca parte a fondurilor structurale și de investiții 

                                                 
1 Ca urmare a observațiilor formulate de Comisia Europeană în timpul programării, Slovacia a inclus garanții în 

Programul Operațional Regional Integrat (FEDR), care se axează pe sprijinirea tranziției de la forma 

instituționalizată de prestare a serviciilor sociale la serviciile la nivelul comunității, pentru a garanta că fondurile 

nu pot fi utilizate în mod eronat pentru „umanizare”, la fel ca pentru reducerea instituțiilor de mare capacitate, 

fără a transforma natura acestora într-una bazată pe un trai independent. De asemenea, Comisia Europeană a 

asigurat că orice investiții în clădiri și echipamente trebuie corelată cu sprijinul pentru activitățile cofinanțate în 

cadrul Programului Operațional pentru Resurse Umane (FSE), de exemplu condiționând sprijinul acordat 

oricărei unități la scară mare de anexarea unui plan de transformare a unității vizate, excluzând sprijinul pentru 

îngrijirea instituționalizată sau limitările capacității unităților sprijinite. 
2 Strategia pentru dezinstituționalizarea sistemului de servicii sociale și îngrijire alternativă în Republica 

Slovacă, 2011. 
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europene, precum și de sincronizarea dintre fondurile EIS și alte instrumente auxiliare 

naționale sau europene. Obiectivul Grupului de lucru este, astfel, acela de a asigura 

planificarea comună în Slovacia și, prin urmare, de a spori eficiența utilizării fondurilor 

structurale și de investiții europene în țară. Totuși, în timpul consultărilor s-a confirmat faptul 

că, până la vizita delegației PETI, grupul de lucru nu își începuse activitatea.  

 

ORGANISME DE MONITORIZARE A PROGRESELOR ÎNREGISTRATE PE CALEA 

DEZINSTITUȚIONALIZĂRII 

Autoritățile slovace au reamintit valoarea adăugată pentru procesul de dezinstituționalizare 

adusă de Comitetul de monitorizare pentru Programul Operațional Regional Integrat și de 

Comitetul de monitorizare pentru Programul Operațional pentru Resurse Umane; aceste 

comitete sunt responsabile de verificarea punerii în aplicare a respectivelor programe 

operaționale și a progreselor realizate în îndeplinirea obiectivelor lor. Autoritățile au subliniat 

totodată că Biroul pentru investiții și informatizare al viceprim-ministrului va putea contribui 

substanțial la intensificarea punerii în aplicare a politicilor publice în sensul 

dezinstituționalizării serviciilor sociale în Slovacia prin garantarea faptului că sprijinul 

acordat din fondurile UE este corect direcționat către îndeplinirea obiectivelor de 

dezinstituționalizare.  

 

UTILIZAREA PLANIFICATĂ A FONDURILOR UE PENTRU 

DEZINSTITUȚIONALIZARE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020 

Delegația PETI a fost informată de autoritățile slovace că în octombrie 2016 vor fi lansate 

două cereri de propuneri în cadrul Programului Operațional Regional Integrat (FEDR). Una se 

va referi la suma de 160 de milioane EUR alocată pentru promovarea tranziției unităților 

existente la îngrijirea la nivelul comunității, iar alta va avea un buget de 32 de milioane EUR 

pentru construirea de noi unități dezinstituționalizate. Aceste proiecte vizează facilitarea 

accesului la servicii publice eficiente și de calitate în cadrul obiectivului specific de 

promovare a tranziției serviciilor sociale prestate și performanța măsurilor de protecție socială 

și juridică a copiilor și de tutelă socială la nivelul comunității. În cadrul Programului 

Operațional pentru Resurse Umane (FSE) există 5 proiecte naționale în curs de aplicare – cu 

întârziere – în valoare de 147 de milioane EUR, iar un proiect național intitulat 

„Dezinstituționalizarea unităților de servicii sociale – Sprijin pentru echipele de transformare” 

se află în etapa de pregătire, existând, de asemenea, cereri de propuneri bazate pe cerere tot în 

etapa de pregătire.  

 

FINANȚAREA SERVICIILOR SOCIALE 

Delegația PETI a fost informată că, în prezent, guvernul slovac plătește municipalității 320 

EUR pe pat pe lună de la bugetul de stat pentru finanțarea unității în care sunt plasate 

persoane cu handicap1. Autoritățile au informat că suma va fi revizuită în cadrul unei noi legi 

privind serviciile sociale, inclusiv finanțarea socială, prevăzută pentru prima jumătate a anului 

2017, precum și că suma alocată va fi legată de gradul de dependență a persoanelor cu 

handicap de ajutorul pe care acestea îl primesc.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ca o comparație, s-a menționat că o pensie medie în Slovacia se ridică la puțin peste 400 EUR. 
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III. Vizite la unități 

Delegația PETI a vizitat trei tipuri de unități:  

 

1. Un centru de zi: Soluția optimă pentru îngrijirea persoanelor cu handicap într-o unitate de 

îngrijire la nivelul comunității  

 

Unitatea din orașul Trnava a fost recent renovată integral cu fonduri ale UE. Condițiile sunt 

excepționale, clar peste medie. Persoanele cu handicap – aproximativ 20-30 – își petrec zilele 

la centru și se ocupă de activități artizanale. Programele culturale, precum și excursiile în 

natură, fac parte din viețile lor zilnice. Acestea fac sport și au acces, de asemenea, la servicii 

ample de întreținere. 

 

 
 

2. O unitate care angajează persoane cu handicap: Oferă persoanelor cu handicap șansa de a 

se împlini printr-o muncă ce le face plăcere 

 

Tea House, tot în orașul Trnava și tot cofinanțată din fonduri ale UE, este situată în frumoasa 

parte a orașului vechi și ar putea concura ușor cu orice cafenea atractivă din lume. Unitatea 

angajează persoane cu diferite tipuri de handicap1. De obicei, persoanele cu handicap din 

această unitate spală vasele, ajută la prepararea ceaiului și a cafelei, servesc vizitatorii în 

general și se ajută reciproc. 

 

                                                 
1 Dintre handicapurile clienților amintim: retardul mental, poliomielita cu handicap combinat, deficiențe vizuale 

(orbire), deficiențe parțiale de auz (folosesc proteze auditive), sindromul Down, distrofie musculară, locomoție 

limitată (în scaun cu rotile), depresie gravă. 
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3. O instituție de primire de mare capacitate: o instituție existentă, în care un număr mare de 

persoane cu handicap își duc viețile izolate de restul societății. 

 

Pentru a aprofunda informațiile primite de membrii delegației și din motive de accesibilitate 

(în orașul Zavar, aproape de orașul Trnava), delegația a vizitat o instituție tipică de primire pe 

termen lung. Instituția are 130 de clienți bărbați, care își trăiesc întreaga viață în unitate și sunt 

grupați în camere de 4-6 persoane. Unitatea a fost, de asemenea, renovată recent, din surse 

alocate de guvernul slovac. Unitatea a dat impresia că este foarte bine întreținută, centrele sale 

de decorare și comunitare au dat impresia că sunt superioare instituțiilor convenționale în care 

își duc viețile persoanele cu handicap în Europa Centrală și de Est. 
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Persoanele cu handicap din instituție se ocupă de activități artizanale și de îngrijirea unei mici 

grădini și a câtorva animale. Viețile lor zilnice includ, de asemenea, activități sociale. Câteva 

persoane sunt ținute izolate, după cum a fost informată delegația PETI, din cauza 

comportamentului generat de handicapul lor mental grav.  

 

Concluzii și recomandări 

Comisia pentru petiții: 

1.  împărtășind preocuparea comisarului pentru drepturile omului din cadrul Consiliului 

Europei privind persistența instituțiilor mari care găzduiesc mii de persoane cu handicap 

la distanță de comunitate1, îndeamnă autoritățile slovace să ia în continuare măsuri 

pentru accelerarea tranziției la serviciile la nivelul comunității și la traiul în comunitate 

în Slovacia, o atenție specifică fiind acordată definirii foii de parcurs cu termene clare, 

obiective clare și indicatori măsurabili; 

2. subliniază nevoia utilizării de fonduri ale UE pentru a consolida incluziunea socială și a 

aduce o contribuție vizibilă la respectarea drepturilor omului în Slovacia, regretând 

faptul că, în prezent, nu există un drept aplicabil pentru persoanele cu handicap în 

vederea unui trai independent; 

3.  subliniază importanța formării factorilor decidenți și a îngrijitorilor implicați în tranziția 

de la dezinstituționalizare la îngrijirea la nivelul comunității; 

4.  îndeamnă garantarea finanțării serviciilor sociale pentru serviciile la nivelul comunității, 

pentru a contracara practica în care municipalitățile nu plătesc, de obicei, pentru 

                                                 
1 Raport al dlui Nils Muižnieks, comisarul pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei, în urma 

vizitei sale în Republica Slovacă în perioada 15-19 iunie 2015. 
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îngrijirile la nivelul comunității atunci când există o instituție; îndeamnă autoritățile 

slovace să nu sprijine nicio investiție în crearea unor așa-numite mini-instituții; 

îndeamnă autoritățile slovace să nu sprijine alocarea de resurse de la bugetele naționale 

și regionale pentru instituții, mai puțin în cazuri excepționale în care procesul de 

dezinstituționalizare este deja în curs, dar alternativa la nivelul comunității cu personal 

calificat nu a fost încă asigurată și resursele sunt investite în infrastructura necesară 

pentru furnizarea îngrijirilor necesare;  

5.  îndeamnă să se ia măsuri pentru încurajarea și sprijinirea implicării semnificative a 

persoanelor cu handicap, a rudelor acestora și a organizațiilor relevante ale societății 

civile în planificarea, punerea în aplicare și monitorizarea proiectelor finanțate din 

fondurile ESI; solicită Comisiei Europene să elaboreze orientări pentru a ajuta statele 

membre să își îndeplinească responsabilitățile în acest domeniu; 

6.  recunoaște munca și contribuția de durată a diferitelor ONG-uri în ceea ce privește 

asigurarea unor standarde de viață mai bune și a incluziunii sociale pentru persoanele cu 

handicap; consideră că acestea trebuie să joace un rol important în procesul de 

dezinstituționalizare, punându-și la dispoziție expertiza și resursele; totuși, arată că 

finanțarea acestui proces ar trebui să rămână, în mod esențial, în responsabilitatea 

statului slovac; 

7.  rămâne atentă la angajamentul asumat de autoritățile slovace, în timpul vizitei delegației 

PETI, de a rectifica întârzierile apărute în procesul de dezinstituționalizare din Slovacia, 

precum și la promisiunea de a transmite respectivelor comitete de monitorizare mesajul 

delegației PETI de a accelera procesul de dezinstituționalizare în Slovacia; consideră că 

o consolidare a serviciilor și a infrastructurii în vederea facilitării tranziției către 

îngrijirea la nivelul comunității în Slovacia poate contribui în mare măsură la acest 

obiectiv; 

8. salută informația potrivit căreia șase din opt regiuni autonome din Slovacia sunt 

pregătite să lanseze proiecte odată cu prezentarea celor două cereri de propuneri în 

cadrul Programului Operațional Regional Integrat în luna octombrie 2016, precum și 

disponibilitatea guvernului slovac de a accelera activitățile de dezinstituționalizare 

începând cu octombrie 2016; 

9.  îndeamnă să fie stabilite numărul exact de persoane cu handicap care trăiesc, în prezent, 

în instituții sau în alte locuri în Slovacia, precum și date mai detaliate și dezagregate 

privind caracteristicile acestora și caracteristicile instituțiilor în care trăiesc aceste 

persoane, cu o defalcare specifică a gradelor și tipurilor diferite de handicap, indicând 

faptul că referința aproximativă de 40 000 de persoane instituționalizate nu este 

suficientă; recomandă, de asemenea, colectarea de date statistice privind situația socială 

și economică a persoanelor cu handicap pentru a facilita stabilirea și revizuirea 

politicilor în direcția integrării; 

10.  solicită Comisiei să realizeze o analiză comparativă privind numărul de persoane cu 

handicap din instituții și viitoarele perspective de dezinstituționalizare în cele 28 de 

state membre;  

11. susține instituirea unor mecanisme eficiente de monitorizare privind calitatea serviciilor 

sociale prestate și impactul efectiv al acestora asupra vieților cotidiene ale persoanelor 
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cu handicap îngrijite în instituții; 

12. atrage atenția autorităților slovace asupra condiției privind sustenabilitatea proiectelor 

de dezinstituționalizare, indicând că trebuie să existe o monitorizare exactă pentru a 

măsura nivelul de sustenabilitate, subliniind totodată faptul că o finanțare mai bună a 

serviciilor sociale ar trebui să fie, de asemenea, o prioritate în bugetul UE post 2014-

2020; 

13. invită autoritățile slovace să utilizeze pe deplin Grupul de lucru interdepartamental 

înființat în mod oficial și să își înceapă să își intensifice fără întârziere activitatea; 

14. își exprimă îngrijorarea privind capacitatea juridică a persoanelor cu handicap din 

Slovacia, reamintind că toate persoanele plasate în instituții sunt, în general, sub tutelă 

și acest aspect este, prin urmare, de o importanță crucială pentru aceste persoane în 

viețile lor de fiecare zi; îndeamnă ca persoanele care fac obiectul deciziilor de 

restricționare a capacității lor juridice să fie audiate în timpul procedurilor, chiar dacă 

această situație impune ca judecătorul să meargă și să viziteze persoana în instituție, în 

cazul în care persoana respectivă nu poate părăsi instituția pentru audiere, și ca 

abilitățile sociale ale acestora să fie incluse ca factori în cadrul deciziilor;  

15. salută recenta reformă legislativă a normelor de procedură care reglementează 

procedurile de tutelă și recomandă autorităților slovace ca, în conformitate cu Convenția 

Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, să ia în continuare măsuri 

legislative pentru abolirea deplină a privării de capacitate juridică în Codul civil și să 

introducă un proces decizional susținut, bazat pe respectul pentru autodeterminare și 

consimțământ individual; de asemenea, recomandă autorităților slovace să faciliteze 

reinstituirea capacității juridice a persoanelor cu handicap în cât mai multe cazuri cu 

putință; 

16. sprijină pe deplin un grad sporit de autoreprezentare și de acțiune din partea persoanelor 

cu handicap care își reprezintă propriile opinii și interese în Slovacia, citând „Nimic 

despre noi fără noi”, mottoul atât de citat al Zilei Internaționale a Persoanelor cu 

Handicap, stabilită de Națiunile Unite și organizată în anul 2004;  

17.  își exprimă preocuparea privind privarea de dreptul de vot a persoanelor cu handicap 

din Slovacia, reiterând faptul că acordarea tuturor persoanelor cu handicap a dreptului 

de vot și de a candida la alegeri nu le-ar oferi numai posibilitatea de a se bucura mai 

amplu de drepturile lor, dar le-ar și crește vizibilitatea în societate;  

18.  solicită autorităților slovace să asigure că alocațiile de îngrijire lunare finanțate de stat, 

transferate în prezent municipalităților, nu sunt utilizate pentru întreținerea instituțiilor, 

ci sunt alocate și folosite efectiv pentru îmbunătățirea standardelor de viață și a 

incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, de exemplu pentru stabilirea unei rețele 

stabile pentru asistență la domiciliu personalizată, cu frecvența adecvată, subliniind că o 

astfel de metodă ar trebui să susțină dezinstituționalizarea întrucât ar trebui să ofere 

persoanelor dependente posibilitatea de a alege cu privire la forma îngrijirii; îndeamnă 

autoritățile slovace să se asigure că valoarea alocațiilor de îngrijire lunare finanțate de stat 

reflectă costurile efective ale serviciilor sociale și este suficientă pentru acoperirea acestora; 

19. îndeamnă autoritățile slovace să încerce să reducă obstacolele birocratice din calea 
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procedurilor de achiziții publice legate de proiecte ce susțin dezinstituționalizarea și să 

respecte cel mai înalt grad de transparență în procedurile de achiziții publice conexe; 

20.  invită Comisia Europeană să acorde toată asistența posibilă autorităților naționale 

responsabile cu gestionarea respectivelor fonduri ale UE care își respectă pe deplin 

angajamentele, în acest caz autorităților competente din Slovacia, și să procedeze la 

simplificarea procedurilor birocratice mai degrabă complexe; 

21.  salută angajamentul asumat de autoritățile slovace în cursul vizitei delegației PETI de a 

face din anul 2017 anul axării pe sensibilizarea publicului cu privire la incluziunea 

socială și egalitatea de șanse a persoanelor cu handicap, notând că sensibilizarea trebuie 

să includă vocile persoanelor cu handicap; 

22. îndeamnă autoritățile slovace să acorde o atenție specială posibilităților de învățare pe 

tot parcursul vieții și un acces mai bun la piața muncii pentru persoanele cu handicap; 

23.  subliniază nevoia unei abordări cuprinzătoare în planificarea integrării sociale începând 

din copilărie, cu o educație favorabilă incluziunii și un plan de ocupare a forței de 

muncă, cum ar fi locuri rezervate în sectorul public și un sistem de stimulente în 

sectorul privat pentru promovarea autonomiei persoanelor cu handicap; 

24.  în special, solicită autorităților slovace să utilizeze fondurile UE pentru a sprijini copiii 

să trăiască cu familiile lor și să fie pe deplin incluși în toate aspectele vieții 

comunităților și școlilor lor; 

25.  îndeamnă autoritățile slovace să asigure servicii accesibile familiilor cu persoane cu 

handicap, inclusiv copii, care le-ar facilita viețile zilnice; în plus, îndeamnă autoritățile 

slovace să pună serviciile la dispoziție și în limba maternă a persoanelor cu handicap 

care aparțin unei minorități naționale;  

26.  consideră că o decizie de organizare a unui An european al persoanelor cu handicap, 

axat pe integrarea deplină a persoanelor cu handicap1 ar fi, din nou, oportună și ar putea 

avea o contribuție adecvată la promovarea unei Uniuni Europene favorabile incluziunii 

pentru toți cetățenii și rezidenții europeni; 

27. îndeamnă Comisia Europeană să analizeze în continuare situația investițiilor în instituții 

pentru persoane cu handicap din Slovacia și să sprijine evaluarea sistematică a 

progreselor și a eficienței tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea la nivelul 

comunității, și încurajează Comisia pentru bugete din cadrul Parlamentului European să 

examineze în detaliu chestiunea; 

28. recomandă autorităților slovace să continue dialogul cu Parlamentul European în mod 

periodic, în special sub forma rapoartelor periodice, cum ar fi rapoartele de monitorizare 

anuale, destinate Comisiei pentru petiții, în ceea ce privește evoluția procesului de 

dezinstituționalizare. 

 

                                                 
1 Ultima decizie a Consiliului a fost adoptată în decembrie 2001 pentru a pregăti Anul european al persoanelor 

cu handicap din 2003. 


