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Wprowadzenie 

„Życie w integracji ze społeczeństwem nie powinno być 

postrzegane jako nagroda, ale jako prawo każdej osoby 

niepełnosprawnej”. 

Jedna z zainteresowanych stron podczas konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
 

OGÓLNY PRZEGLĄD WIZYTY 

 

Głównym celem wizyty informacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Petycji (PETI) było 

znalezienie odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiły się w trakcie prac komisji PETI 

związanych z wpływem Unii Europejskiej na jakość życia europejskich obywateli 

dotkniętych niepełnosprawnością1, którzy na skutek zinstytucjonalizowania ich życia nie są 

zintegrowani ze społeczeństwem. Postanowiono zbadać ten problem w Republice Słowackiej2 

dla utrzymania równowagi geograficznej, biorąc pod uwagę misje zrealizowane przez komisję 

PETI w przeszłości.  

 

Na potrzeby wizyty przyjęto jednoznacznie podejście oparte na prawach podstawowych w 

zakresie wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do celów 

utrzymania (remontu, rozbudowy lub budowy) placówek opieki długoterminowej 

zapewniających miejsce zamieszkania osobom niepełnosprawnym na Słowacji. Chodziło o 

uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak można pokazać solidarność Unii Europejskiej przez 

finansowanie w odpowiedni sposób, nieprzyczyniający się do utrzymania dużych 

instytucjonalnych placówek pobytu, które ograniczają ich mieszkańcom swobodę integracji 

ze społeczeństwem. 

 

Niektóre państwa Europy Środkowej i Wschodniej inwestują środki unijne właśnie w tego 

rodzaju placówki opieki zapewniające miejsce zamieszkania. Inwestowanie w zaplanowane 

utrzymanie lub rozbudowę takich placówek instytucjonalnych stanowi jednak naruszenie 

Karty praw podstawowych UE i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz 

jest sprzeczne z polityką UE dotyczącą równych szans, włączenia społecznego i 

niedyskryminacji, dlatego też nie powinno kwalifikować się do uzyskania dofinansowania.  

 

Wizyta komisji PETI odbyła się w odpowiednim czasie, ponieważ w maju 2016 r. Komitet 

ONZ do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych wydał uwagi końcowe dla Słowacji. Komitet 

wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu dużej liczby osób niepełnosprawnych objętych 

opieką instytucjonalną na Słowacji i zauważył, że proces deinstytucjonalizacji3 jest zbyt 

wolny i częściowy. Komitet zalecił, aby Słowacja przedstawiła i wdrożyła harmonogram, 

który pozwoli przyspieszyć realizację procesu deinstytucjonalizacji, w tym poprzez 

wprowadzenie w życie specjalnych dodatkowych środków służących wzmocnieniu usług 

świadczonych na poziomie społeczności lokalnych dla wszystkich osób niepełnosprawnych. 

Komitet zalecił również Słowacji zaprzestanie przekazywania placówkom instytucjonalnym 

środków z budżetu krajowego oraz przeznaczenie środków na usługi świadczone na poziomie 

społeczności lokalnych zgodnie z priorytetami inwestycyjnymi Europejskiego Funduszu 

                                                 
1 Osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. 
2 Zwanej dalej „Słowacją”. 
3 Termin „deinstytucjonalizacja” oznacza przejście mieszkańców dużych instytucjonalnych placówek opieki do 

systemu usług świadczonych na poziomie społeczności lokalnych.  
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Rozwoju Regionalnego. 

 

Delegacja PETI stwierdziła, że uwagi ONZ były trafne, ponieważ konsultacje zarówno z 

organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, jak i 

właściwymi organami rządowymi potwierdziły brak wdrożenia istniejących dobrych strategii 

i uderzająco wolne tempo procesu deinstytucjonalizacji. Istotnie, wizyta komisji PETI 

potwierdziła informację przedstawioną w opracowanym przez Departament Tematyczny C 

briefingu przygotowującym do wizyty, zatytułowanym „European Structural and Investment 

Funds and People with Disabilities: Focus on the Situation in Slovakia” [„Wykorzystanie 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych – 

sytuacja na Słowacji”], że do tej pory ani jednej osobie niepełnosprawnej nie zapewniono 

możliwości życia w społeczeństwie w ramach strategii deinstytucjonalizacji na Słowacji.  
 

Członkom delegacji zależało przede wszystkim na tym, aby zobaczyć osobiście placówki na 

Słowacji, w których przebywają obecnie osoby niepełnosprawne. W celu uzyskania jak 

najszerszego obrazu w ramach wizyty odwiedzono trzy rodzaje placówek: 1) placówkę 

pobytu dziennego w mieście Trnawa, całkowicie wyremontowaną ze środków UE, której 

mieszkańcy są zintegrowani ze swą społecznością poza placówką zapewniającą miejsce 

zamieszkania, a także ze swoimi rodzinami; 2) placówkę zatrudniającą osoby 

niepełnosprawne, znajdującą się na terenie historycznego starego miasta Trnawy; 3) placówkę 

opieki długoterminowej zapewniającą miejsce zamieszkania w pobliskiej gminie Zawar. 

Ostatnia z tych placówek nie była finansowana ze środków UE, ale znajdowała się w 

optymalnej odległości od pozostałych i była zarządzana przez to samo kierownictwo. 

Odwiedzenie tego miejsca umożliwiło członkom delegacji obejrzenie instytucji w niewielkim 

miasteczku, w której mieszkało 130 mężczyzn w dość dużej izolacji od społeczności. 

 
Zdjęcie przedstawia upominki wykonane ręcznie 

przez niepełnosprawnych mieszkańców placówki pobytu 

dziennego, odwiedzonej przez delegację. Kupują je 

okoliczni producenci samochodów, którzy później rozdają 

je jako prezenty protokolarne, lub pracownicy tych dwóch 

fabryk. Dochody ze sprzedaży są przeznaczane na 

wydarzenia organizowane dla mieszkańców placówki, 

takie jak wycieczki, programy teatralne itp.   

 

 

Opowiedziała o tym 80-letnia staruszka, której syn 

korzysta z placówki od 20 lat, z czego większość czasu 

spędził tam przed generalnym remontem finansowanym ze 

środków UE. Mówiła ona, że jej syn bardzo chętnie chodzi 

codziennie do wyremontowanej placówki, której 

mieszkańcy przebywają w niej od rana do godziny 15, a na 

wieczór wracają do swoich rodzin. 
 

 

 

 

Członkowie delegacji PETI byli świadkami prawdziwego zaangażowania wszystkich 

zainteresowanych stron poznanych podczas konsultacji w ramach wizyty, którym zależało na 

poprawie jakości codziennego życia osób niepełnosprawnych na Słowacji.  
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Organizacje pozarządowe zdecydowanie domagały się, aby Komisja Europejska i Parlament 

Europejski zwiększyły nadzór nad rzeczywistą realizacją procesu deinstytucjonalizacji na 

Słowacji i de facto nad sposobem wykorzystania środków UE. Twierdziły one, że środki z 

budżetów regionalnych i krajowych są nadal przeznaczane na inwestycje w nowe i stare 

placówki utrwalające instytucjonalną kulturę zależności oraz izolacji od społeczeństwa1.  

 

Przedstawiciele słowackiego rządu poinformowali delegację, że większość zaleceń komitetu 

ONZ została wprowadzona na Słowacji w formie programów deinstytucjonalizacji. Jednak z 

otrzymanych informacji wynikało, że pomimo ustanowienia narzędzi monitorowania 

występują znaczne opóźnienia zarówno w przypadku zaproszeń do składania projektów, jak i 

w realizacji projektów w ramach finansowanego przez EFRR zintegrowanego programu 

operacyjnego rozwoju regionalnego na rzecz wsparcia inwestycji w infrastrukturę i sprzęt, 

dotyczących opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych, z szacowanym 

przydziałem środków w wysokości 200 mln EUR. 

 

Członkowie delegacji PETI i zainteresowane strony na Słowacji, z którymi przeprowadzono 

konsultacje, zgodnie stwierdzili, że zmiany tabliczek na drzwiach placówek 

długoterminowego pobytu zapewniających miejsce zamieszkania ani tworzenia tzw. 

miniinstytucji nie można zaliczyć do działań na rzecz deinstytucjonalizacji, dlatego nie 

powinny one być wspierane przez UE. W kontekście zarządzania dzielonego 

odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na Komisji Europejskiej, która – opierając się 

na informacjach zwrotnych uzyskanych od kompetentnych i bardzo aktywnych organizacji 

pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych – może zmienić obecną sytuację i 

ograniczyć środki UE w przypadku niewłaściwego ich wykorzystania. Parlament Europejski 

powinien ze swojej strony utrzymywać ścisłą kontrolę nad procesem deinstytucjonalizacji na 

Słowacji, która deklaruje, że może wziąć na siebie to zadanie przy aktywnym wsparciu 

słowackich organów rządowych; podczas wizyty komisji PETI organy te zobowiązały się do 

regularnego przekazywania komisji PETI pisemnych informacji dotyczących planu działania i 

konkretnych osiągnięć w procesie deinstytucjonalizacji na Słowacji.  

 

Złożono obietnicę, że do końca 2016 r. zostanie przesłane do komisji PETI pierwsze pisemne 

sprawozdanie dotyczące tego, w jaki sposób środki UE wspierają proces deinstytucjonalizacji 

oraz jak przebiegają postępy w realizacji projektów na Słowacji.  

 

USTALENIA 

 

I. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 

Podczas spotkania przygotowawczego, zorganizowanego w celu zapewnienia członkom 

delegacji obszernych informacji na temat sytuacji na Słowacji, delegacja PETI została 

poinformowana przez Komisję Europejską, że organizacje pozarządowe prowadzące działania 

dotyczące deinstytucjonalizacji są silne i dobrze zorganizowane.  

 

Spostrzeżenia te zostały rzeczywiście potwierdzone przez wiele organizacji pozarządowych 

                                                 
1 Zgodnie z wiedzą Komisji Europejskiej inwestycje te nie są finansowane ze środków europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych. 
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uczestniczących1 w konsultacjach z delegacją PETI w Biurze Parlamentu Europejskiego w 

Bratysławie. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej zaproszono również słowacką 

komisarz ds. osób niepełnosprawnych2 Zuzanę Stavrovską, która przekazała bardzo przydatne 

uwagi, podobnie jak organizacje pozarządowe. 

  
 

 

Organizacje pozarządowe zwróciły uwagę na kilka problemów w zakresie 

deinstytucjonalizacji na Słowacji 

 

ZOBOWIĄZANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO WSPÓŁFINANSOWANIA 

KRAJOWYCH PROJEKTÓW NA RZECZ DEINSTYTUCJONALIZACJI 

Organizacje pozarządowe wyraziły obawy związane z oczekiwaniem słowackiego rządu, aby 

ponosiły one część ciężarów finansowych deinstytucjonalizacji, co ich zdaniem jest 

nieuzasadnione, biorąc pod uwagę, że zadanie deinstytucjonalizacji stanowi zobowiązanie 

krajowe podjęte przez słowacki rząd. Należy przyznać odpowiednie środki z budżetu 

krajowego na takie działania, a odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na 

samorządach (gminnych, regionalnych)3, które są najlepiej przygotowane do realizowania 

zadań opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych. Organizacje pozarządowe 

wyraziły również niezadowolenie z powodu dość formalnego charakteru ich udziału w 

obecnych ramach konsultacji. 

 

BRAK AKTYWNEGO ZAANGAŻOWANIA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W 

PROCES DEINSTYTUCJONALIZACJI ORAZ NIEDOBÓR ZASOBÓW LOKALNYCH 

Jak podkreśliła Komisja Europejska na spotkaniu przygotowawczym przed wizytą, 

deinstytucjonalizacja jest procesem i udało się w nim osiągnąć zmianę podejścia opinii 

publicznej. Jednakże organizacje pozarządowe wyraziły głębokie zaniepokojenie brakiem 

pozytywnego zaangażowania samorządów lokalnych w aktywne wspieranie pożądanych 

zmian związanych z deinstytucjonalizacją. Zdarza się, że osoby zatrudnione w placówkach 

                                                 
1 Uczestniczące organizacje pozarządowe: Fundacja na rzecz Otwartego Społeczeństwa, Krajowa Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Republice Słowackiej, Słowackie Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom z 

Niepełnosprawnością Intelektualną, Carissimi, Mental Disability Advocacy Center, Socia, Centrum ds. Badań 

Przynależności Etnicznej i Kultury, Rada Doradcza ds. Pracy Socjalnej.        
2 Stanowisko komisarza na Słowacji zostało utworzone na mocy prawa w czerwcu 2015 r. zgodnie z art. 12 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, który to artykuł dotyczy równości wobec prawa i 

przewiduje „odpowiednie i skuteczne zabezpieczenia w celu zapobiegania nadużyciom, zgodnie z 

międzynarodowym prawem praw człowieka”. Komisarz jest zaangażowany we wszystkie procesy związane z 

naruszeniami praw osób niepełnosprawnych, a każda skarga musi zostać przez niego formalnie rozpatrzona.    
3 Trwający od 2002 r. proces decentralizacji na Słowacji doprowadził do przeniesienia do samorządów 

gminnych i regionalnych wielu kompetencji rządu centralnego, w tym pewnych aspektów usług socjalnych, 

opieki zdrowotnej i kształcenia.   
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instytucjonalnych (zarząd, personel) starają się uniknąć utraty pracy. Czasami ludzie ci mają 

dobre powiązania z administracją i blokują proces deinstytucjonalizacji u źródła1.  Ponadto 

organizacje pozarządowe podkreśliły, że mniejsze gminy często nie są w stanie spełnić 

ustawowych warunków uzyskania pomocy państwa. 

 

DEINSTYTUCJONALIZACJA JEST ZBYT WOLNA I FRAGMENTARYCZNA 

W briefingu Departamentu Tematycznego zwrócono uwagę, że planowane działania w 

ramach zmienionego krajowego projektu deinstytucjonalizacji na okres do 2020 r. obejmują 

mniej niż 10% z 861 placówek instytucjonalnych na Słowacji oraz że do tej pory nie nastąpiło 

przejście ani jednej osoby niepełnosprawnej z opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej 

na poziomie społeczności lokalnych. Organizacje pozarządowe poinformowały delegację, że 

placówki opieki zapewniające miejsce zamieszkania otrzymały tzw. miękkie wsparcie na 

potrzeby szkoleń i kształcenia, ale nie rozpoczęto w nich faktycznej deinstytucjonalizacji. 

Skrytykowały również brak synergii między programem operacyjnym na rzecz zasobów 

ludzkich, finansowanym przez EFS, a zintegrowanym programem operacyjnym rozwoju 

regionalnego, finansowanym przez EFFR2, zwracając uwagę, że co prawda projekty zostały 

przygotowane, jednak do tej pory z powodów administracyjnych nie wydano ani jednego 

euro. Wyrażono również obawy związane z brakiem koordynacji i współpracy pomiędzy 

szczeblem krajowym, regionalnym i lokalnym. 

 

TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW DEINSTYTUCJONALIZACJI FINANSOWANYCH PRZEZ 

UE  

Organizacje pozarządowe zwróciły uwagę na palącą potrzebę zapewnienia trwałości 

projektów finansowanych ze środków UE i podkreśliły, że projekty te powinny ułatwić 

Słowacji dorównanie starym państwom członkowskim. Ubolewały one, że w zakresie 

deinstytucjonalizacji horyzont czasowy słowackich programów krajowych3 sięga tylko 2020 

r. oraz wyraziły obawy o trwałość usług związanych z niepełnosprawnością po 2020 r. 

 

ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z TWORZENIEM TZW. MINIINSTYTUCJI 

Potwierdzając ustalenia briefingu departamentu tematycznego, również organizacje 

pozarządowe zdecydowanie przestrzegały przed wspieraniem środkami unijnymi tworzenia 

mniejszych placówek, tzw. miniinstytucji, nawet jeśli wsparcie to miałoby przynieść poprawę 

otoczenia fizycznego, ponieważ nie przyczynia się ono do realizacji celu dotyczącego 

zapewnienia życia w społeczności. Organizacje pozarządowe wyraziły również ubolewanie, 

że w rzeczywistości w dalszym ciągu przeznacza się pewną część środków lokalnych, 

regionalnych i państwowych na instytucjonalizację. 

 

BRAK INFORMACJI I BRAK ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ 

                                                 
1 Komisarz Rady Europy ds. praw człowieka stwierdził w swoim sprawozdaniu z 2015 r., że „również gminy, a 

także branża medyczna i inne powiązane branże mają żywotny interes w utrzymaniu placówek 

instytucjonalnych”, odnosząc się do „niechęci samorządowych regionów, które są najważniejszymi podmiotami 

finansującymi usługi instytucjonalne na Słowacji, do realizowania krajowej polityki deinstytucjonalizacji”.   
2 Na inwestycje związane z deinstytucjonalizacją na Słowacji przeznaczono w przybliżeniu 30 mln EUR w 

ramach programu operacyjnego na rzecz zasobów ludzkich oraz około 200 mln EUR w ramach zintegrowanego 

programu operacyjnego rozwoju regionalnego.    
3 Na przykład krajowy plan działania na rzecz przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 

poziomie społeczności lokalnych w systemie usług socjalnych na lata 2012–2015, krajowe priorytety rozwoju 

usług socjalnych w latach 2015–2020, krajowy plan działania w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych w systemie usług socjalnych na lata 2016–2020 czy 

strategia na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014–2020. 
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Organizacje pozarządowe zwróciły uwagę, jak mała jest w rzeczywistości wiedza 

społeczeństwa i samorządów regionalnych lub lokalnych na temat osób niepełnosprawnych, 

ich rodzin, społeczności i ich potrzeb. Zgodnie z ustaleniami briefingu departamentu 

tematycznego organizacje pozarządowe mocno podkreśliły potrzebę przełamywania barier 

między społeczeństwem a osobami niepełnosprawnymi za pomocą kampanii informacyjnych 

służących zwiększeniu świadomości społecznej. Z przykrością zauważyły one, że 

społeczeństwo jest najwidoczniej jeszcze niegotowe na przyjęcie osób niepełnosprawnych. 

 

DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO USŁUG, TOWARÓW I OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  

Kolejną potrzebą, na jaką zwróciły uwagę organizacje pozarządowe, jest zapewnienie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych tych form pomocy, z których na co dzień mogą 

korzystać osoby pełnosprawne. Chodzi tu m.in. o zapewnienie pozbawionego przeszkód 

dostępu do transportu publicznego, który stanowi jedno z podstawowych udogodnień dla 

ogółu społeczeństwa, ale nie dla osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe 

podkreśliły, że konieczne jest zapewnienie dostępu do kształcenia (wraz z doradztwem w 

zakresie kształcenia), towarów i opieki zdrowotnej. Podobnie potrzebne są usługi wczesnej 

interwencji, które w opinii organizacji pozarządowych są niewystarczające i pozbawione 

odpowiednich powiązań z usługami zdrowotnymi, socjalnymi i pedagogicznymi oraz 

usługami doradztwa (w tym prawnego). Zwrócono również uwagę na fakt, że małe słowackie 

gminy, którym powierzono zadanie świadczenia usług socjalnych, nie są w stanie zaspokoić 

potrzeb osób niepełnosprawnych z powodu braku zdolności finansowych i profesjonalnego 

wsparcia w tym zakresie. Co więcej, brakuje usług wsparcia dla rodzin osób 

niepełnosprawnych, w tym dzieci, i nie ma dostępu do usług w języku ojczystym dla osób 

niepełnosprawnych należących do mniejszości narodowej. 

 

INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OPARCIU O ICH AKTYWNE 

ZAANGAŻOWANIE  

Organizacje pozarządowe apelowały o zwiększenie działań rządowych wspierających osoby 

niepełnosprawne w rozwijaniu umiejętności samodzielnego życia, jak również o 

przeprowadzenie dla osób niepełnosprawnych kampanii informacyjnych, które ułatwią im 

przezwyciężenie strachu przed samodzielnym życiem i przyczynią się do zmniejszenia ich 

wyuczonej zależności od placówek długoterminowego pobytu zapewniających miejsce 

zamieszkania Wspomniano, że możliwości samopomocy i propagowania własnych praw są 

bardzo ograniczone dla osób niepełnosprawnych na Słowacji.  

 

ZDOLNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH 

Szczególne obawy organizacji pozarządowych i słowackiej komisarz ds. osób 

niepełnosprawnych dotyczyły faktu, że osoby niepełnosprawne nie mają zdolności do 

czynności prawnych na zasadzie równości z innymi osobami we wszystkich aspektach życia 

(np. w zakresie zawierania związku małżeńskiego, otwierania rachunku bankowego, stawania 

przed sądem lub trybunałem, korzystania z prawa do głosowania itp.). Komisarz 

poinformowała delegację PETI, że począwszy od 1 lipca 2016 r., nowa ustawa o 

postępowaniu nieprocesowym zabrania ubezwłasnowolnienia całkowitego i dopuszcza 

wyłącznie ubezwłasnowolnienie częściowe na bardziej rygorystycznych warunkach. 

Zachowano również możliwość przywrócenia zdolności do czynności prawnych1. W tym 

kontekście komisarz podkreśliła, że aktualnie opracowywany jest projekt nowelizacji kodeksu 

                                                 
1 W praktyce na ogół częściowej zdolności. 
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cywilnego, która jest niezbędna, ponieważ obecnie prawo materialne nadal odwołuje się 

wyłącznie do pełnej zdolności do czynności prawnych i nie zawiera przepisów mających na 

celu zapewnienie wspieranego podejmowania decyzji, co powoduje, że jest ono niezgodne z 

postanowieniami art. 12 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.  

 

II. Konsultacje z władzami Słowacji1 

Władze słowackie potwierdziły zobowiązanie Słowacji do przejścia od opieki 

instytucjonalnej do usług świadczonych na poziomie społeczności lokalnych, podkreślając 

jednocześnie, że deinstytucjonalizacja jest czasochłonnym procesem. Przyznały, że do tej 

pory zamknięto tylko niewielką liczbę placówek instytucjonalnych, wyjaśniając jednak, że 

wiele z nich wkroczyło na ścieżkę deinstytucjonalizacji i wykorzystuje 50% swojego 

potencjału do realizacji działań w tradycyjnej formie, a pozostałe 50% do realizacji fazy 

pilotażowej deinstytucjonalizacji. Podkreśliły też, że wsparcie finansowe dla inwestycji w 

rozwój usług socjalnych na poziomie społeczności lokalnych jest dostępne od 2016 r.  

 

 
 

DOKUMENTY STRATEGICZNE POTWIERDZAJĄCE DEINSTYTUCJONALIZACJĘ 

USŁUG SOCJALNYCH 

Delegacja PETI została poinformowana o deklaracji rządu Republiki Słowackiej na lata 

2016–2020, w której rząd zobowiązał się do „dalszego wspierania procesu 

deinstytucjonalizacji usług socjalnych”. Władze przypomniały, że w latach 2014–2020 

Słowacja zwiększyła swoje zaangażowanie w realizację procesu deinstytucjonalizacji i że 

wszystkie inwestycje (w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji) dotyczące 

istniejących dużych placówek świadczących usługi socjalne o charakterze ciągłym uznano za 

niekwalifikujące się do finansowania w ramach europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych na Słowacji2.  Wspomniano również, że deinstytucjonalizację usług 

                                                 
1 Delegacja PETI spotkała się z urzędnikami wyższego szczebla z Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych i 

Rodziny Republiki Słowackiej, w tym z ministrem, a także z przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej oraz urzędnikami wyższego szczebla reprezentującymi gabinet 

wicepremiera odpowiedzialny za inwestycje i informatyzację. Wymienione ministerstwa pełnią funkcję 

instytucji zarządzającej odpowiednio EFS i EFRR, natomiast gabinet wiceministra jest centralnym organem 

koordynującym zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, powołanym w dniu 1 

czerwca 2016 r. 
2 Zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej, przekazanymi w trakcie programowania, Słowacja wprowadziła 

zabezpieczenia w zintegrowanym programie operacyjnym rozwoju regionalnego (w ramach EFRR) służącym 

wsparciu przejścia od zinstytucjonalizowanych form usług socjalnych do usług świadczonych na poziomie 

społeczności lokalnych w celu uniemożliwienia niewłaściwego wykorzystywania środków pod hasłem 

„humanizacji” do zmniejszania skali działalności dużych placówek bez przekształcenia ich w placówki 

umożliwiające samodzielne życie. Komisja Europejska potwierdziła również, że wszystkie nakłady inwestycyjne 

na sprzęt i budynki muszą być powiązane ze wsparciem działań współfinansowanych w ramach programu 

operacyjnego na rzecz zasobów ludzkich (w ramach EFS), na przykład przez uzależnienie wsparcia dla każdej 



 

CR\1113278PL.docx 9/17 PE593.830v03-00 

 PL 

socjalnych uwzględniono w dokumentach strategicznych „Národné priority rozvoja 

sociálnych služieb na roky 2015–2020” [Krajowe priorytety w zakresie rozwoju usług 

socjalnych w latach 2015–2020] oraz „Národný program rozvoja životných podmienok osôb 

so zdravotným postihnutím na roky 2014–2020” [Krajowy program na rzecz poprawy 

warunków życia osób niepełnosprawnych na lata 2014–2020]. Władze poinformowały 

również, że zalecenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych z maja 2016 r. są im 

znane i że zostały one włączone do programów krajowych. Przyjęcie nowego planu działania 

(2016–2020), opracowanego w oparciu o krajową strategię deinstytucjonalizacji z 2011 r.1, 

przewidziano na październik 2016 r. 

 

STOPIEŃ KOORDYNACJI I SYNERGII MIĘDZY EFS A EFRR 

Władze słowackie poinformowały delegację PETI, że utworzono międzywydziałową grupę 

roboczą składającą się z przedstawicieli właściwych departamentów i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w celu zapobieżenia problemom podobnym do problemu 

poważnego braku koordynacji w okresie programowania 2007–2013. Ten ekspercki organ 

jest odpowiedzialny za koordynację programów realizowanych w ramach europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz za synchronizację tych funduszy z innymi 

unijnymi lub krajowymi instrumentami uzupełniającymi. Grupa robocza ma na celu 

zapewnienie wspólnego planowania na Słowacji i w efekcie poprawę efektywności 

wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przez ten kraj. 

Jednakże w trakcie konsultacji ustalono, że grupa robocza nie rozpoczęła działalności przed 

wizytą delegacji PETI.  

 

ORGANY MONITORUJĄCE POSTĘPY W PROCESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI 

Władze słowackie przypomniały o wartości dodanej procesu deinstytucjonalizacji, jaką 

stanowią komitet monitorujący zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju 

regionalnego oraz komitet monitorujący programu operacyjnego na rzecz zasobów ludzkich, 

które to organy mają za zadanie dokonywanie przeglądów realizacji tych programów 

operacyjnych oraz postępów w zakresie osiągania ich celów. Władze podkreśliły również, że 

gabinet wicepremiera odpowiedzialny za inwestycje i informatyzację będzie mógł istotnie 

przyczynić się do przyspieszenia realizacji polityki publicznej na rzecz deinstytucjonalizacji 

usług socjalnych na Słowacji przez zadbanie o to, aby wsparcie pochodzące ze środków UE 

było odpowiednio wykorzystywane do osiągania celów deinstytucjonalizacji.     

 

PLANOWANE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE DO CELÓW 

DEINSTYTUCJONALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014–2020 

Władze słowackie poinformowały delegację PETI, że w październiku 2016 r. zostaną 

ogłoszone dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach zintegrowanego programu 

operacyjnego rozwoju regionalnego (w ramach EFRR).  Pierwsze z nich ma budżet w 

wysokości 160 mln EUR z przeznaczeniem na wspieranie przekształcenia istniejących 

placówek w placówki opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych, a drugie – 

budżet w wysokości 32 mln EUR z przeznaczeniem na budowę nowych 

niezinstytucjonalizowanych placówek. Projekty te mają na celu ułatwienie dostępu do 

efektywnych usług publicznych o wysokiej jakości w ramach celu szczegółowego 

                                                                                                                                                         
dużej placówki od załączenia planu jej transformacji, z wykluczeniem wsparcia na rzecz zinstytucjonalizowanej 

opieki lub zmniejszenia liczby miejsc we wspieranych placówkach. 
1 Strategia na rzecz deinstytucjonalizacji systemu usług socjalnych i alternatywnej opieki w Republice 

Słowackiej, 2011. 
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dotyczącego promowania przejścia na poziom społeczności lokalnych w zakresie świadczenia 

usług socjalnych i realizacji środków na rzecz ochrony socjalnej i prawnej dzieci oraz kurateli 

socjalnej. Trwa realizacja (z opóźnieniami) pięciu krajowych projektów w ramach programu 

operacyjnego na rzecz zasobów ludzkich (w ramach EFS), z zakontraktowaną kwotą 147 mln 

EUR, jeden krajowy projekt zatytułowany „Deinstytucjonalizacja placówek świadczących 

usługi socjalne – wsparcie dla zespołów ds. przekształcenia” jest na etapie przygotowań, a 

ponadto przygotowywane są zaproszenia w odpowiedzi na zapotrzebowanie.  

 

FINANSOWANIE USŁUG SOCJALNYCH 

Delegacja PETI została poinformowana, że gmina finansująca placówkę, w której 

umieszczono osobę niepełnosprawną, otrzymuje z budżetu państwa 320 EUR miesięcznie za 

jedno miejsce1. Władze poinformowały, że kwota ta zostanie zweryfikowana w ramach nowej 

ustawy o usługach socjalnych, dotyczącej również finansowania usług socjalnych, która ma 

zostać przyjęta w pierwszej połowie 2017 r., a przyznawana kwota będzie uwarunkowana 

stopniem zależności osób niepełnosprawnych od otrzymywanej pomocy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dla porównania wspomniano, że średnia emerytura na Słowacji wynosi nieco powyżej 400 EUR. 
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III. WIZYTY W PLACÓWKACH 

Delegacja PETI odwiedziła 3 typy placówek:  

 

1. Placówka pobytu dziennego: optymalna forma opieki nad osobami niepełnosprawnymi w 

placówce środowiskowej  

 

Placówka pobytu dziennego w mieście Trnawa została ostatnio całkowicie wyremontowana 

ze środków UE. Warunki są wyjątkowo dobre, zdecydowanie powyżej średniej. Około 20–30 

osób niepełnosprawnych przebywa tam w ciągu dnia, zajmując się działalnością 

rzemieślniczą. Programy kulturalne i wycieczki przyrodnicze są częścią ich codziennego 

życia. Osoby te wykonują ćwiczenia sportowe, a także korzystają z szerokiego zakresu usług 

na rzecz dobrego samopoczucia. 
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2. Placówka zatrudniająca osoby niepełnosprawne: zapewnienie osobom niepełnosprawnym 

możliwości realizowania się w pracy, która sprawia im przyjemność 

 

Znajdująca się w Trnawie i współfinansowana ze środków UE herbaciarnia jest położona w 

pięknej części starówki i może śmiało konkurować z każdą atrakcyjną kawiarenką na świecie. 

Pracują tam osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności1, których typowe zadania to 

mycie naczyń, pomoc w przygotowywaniu herbaty i kawy, ogólna obsługa gości oraz 

pomaganie sobie nawzajem. 

 

  
 

                                                 
1 Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, polio z niepełnosprawnością sprzężoną, upośledzeniem 

wzroku (niewidome), częściowym upośledzeniem słuchu (korzystające z aparatu słuchowego), zespołem 

Downa, dystrofią mięśniową, ograniczoną sprawnością ruchową (poruszające się na wózku inwalidzkim) i 

depresją oporną na leczenie. 
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3. Duża placówka opieki zapewniająca miejsce zamieszkania: funkcjonująca placówka 

instytucjonalna, w której mieszka duża liczba osób niepełnosprawnych w izolacji od reszty 

społeczeństwa 

 

Aby umożliwić członkom delegacji uzyskanie szerszej perspektywy, a także ze względu na 

dostępność tej placówki (w gminie Zawar, w pobliżu Trnawy), odwiedzili oni archetypową 

placówkę opieki długoterminowej zapewniającą miejsce zamieszkania. W placówce tej 

przebywa 130 mężczyzn, którzy spędzają tam całe swoje życie i mieszkają w pokojach 4–6 

osobowych. Również ten obiekt został niedawno wyremontowany, a remont sfinansowano ze 

środków państwowych. Wyglądał na bardzo dobrze utrzymany, odnosiło się wrażenie, że jego 

wystrój i udogodnienia były lepszej jakości niż w typowych placówkach instytucjonalnych 

dla osób niepełnosprawnych w Europie Środkowej i Wschodniej. 

  
 

Osoby niepełnosprawne przebywające w tej placówce zajmują się rękodziełem, uprawiają 
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mały ogródek i opiekują się kilkoma zwierzętami. W codziennym życiu angażują się również 

w działalność społeczną. Było tam kilka osób zamkniętych w izolacji z powodu – jak 

poinformowano delegację PETI – zachowań związanych z poważnymi zaburzeniami 

psychicznymi.  

 

Wnioski i zalecenia 

Komisja Petycji: 

1.   podzielając obawy komisarza Rady Europy ds. praw człowieka dotyczące istnienia 

nadal dużych placówek instytucjonalnych, w których przebywają tysiące osób 

niepełnosprawnych z dala od swoich lokalnych społeczności1, wzywa władze słowackie 

do podjęcia dalszych działań mających na celu przyspieszenie przejścia do usług 

świadczonych na poziomie społeczności lokalnych i zapewnienia osobom 

niepełnosprawnym życia w społeczności na Słowacji, ze szczególnym naciskiem na 

określenie planu działania z jasnym harmonogramem, wyraźnymi celami i wymiernymi 

wskaźnikami; 

2. podkreśla potrzebę wykorzystania funduszy UE do zwiększenia włączenia społecznego 

i wniesienia zauważalnego wkładu w zwiększenie poszanowania praw człowieka na 

Słowacji, wyrażając ubolewanie, że osoby niepełnosprawne nie mają obecnie żadnego 

usankcjonowanego przepisami prawa do samodzielnego życia; 

3.  podkreśla znaczenie szkoleń dla decydentów i pracowników opieki zaangażowanych w 

proces przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

społeczności lokalnej; 

4.  wzywa do zagwarantowania finansowania usług socjalnych w ramach usług 

świadczonych na poziomie społeczności lokalnych, aby przeciwdziałać stosowanej 

tradycyjnie przez gminy praktyce polegającej na niewypłacaniu środków na potrzeby 

usług świadczonych na poziomie społeczności lokalnych, jeśli w gminie istnieje 

placówka instytucjonalna; apeluje do słowackich władz, aby nie wspierały żadnych 

inwestycji w tworzenie tzw. miniinstytucji; apeluje do słowackich władz, aby nie 

wspierały przyznawania placówkom instytucjonalnym środków z budżetu krajowego 

lub budżetów regionalnych z wyjątkiem szczególnych okoliczności, gdy trwa już proces 

deinstytucjonalizacji, ale nie zapewniono jeszcze alternatywnych form opieki 

świadczonej na poziomie społeczności lokalnych z wykwalifikowanym personelem, a 

środki są inwestowane w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia wymaganej opieki;  

5.  wzywa do podjęcia działań mających na celu wsparcie i zachęcenie do znaczącego 

zaangażowania osób niepełnosprawnych, ich rodzin i odpowiednich organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w planowanie, realizowanie i monitorowanie projektów 

finansowanych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; 

wzywa Komisję Europejską do opracowania wskazówek, które ułatwią państwom 

                                                 
1 Sprawozdanie Nilsa Muižnieksa, komisarza Rady Europy ds. praw człowieka, po odbyciu wizyty w Republice 

Słowackiej w dniach 15–19 czerwca 2015 r. 
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członkowskim wypełnianie ich obowiązków w tym obszarze; 

6.  uznaje pracę i trwały wkład organizacji pozarządowych w zapewnianie lepszego 

poziomu życia i włączenia społecznego osób niepełnosprawnych; uważa, że mają one 

ważną rolę do odegrania w procesie deinstytucjonalizacji poprzez udostępnienie swojej 

wiedzy fachowej i zasobów; niemniej zauważa, że finansowanie tego procesu powinno 

zasadniczo pozostać w gestii państwa słowackiego; 

7.  poświęca dużą uwagę zaangażowaniu, jakim władze słowackie wykazały się podczas 

wizyty delegacji PETI w dążeniu do wyeliminowania opóźnień powstałych w procesie 

deinstytucjonalizacji na Słowacji, jak również zobowiązaniu do przekazania 

wiadomości od delegacji PETI odpowiednim komitetom monitorującym w celu 

przyspieszenia procesu deinstytucjonalizacji na Słowacji; uważa, że rozbudowa usług i 

infrastruktury służącej ułatwieniu przejścia do opieki świadczonej na poziomie 

społeczności lokalnych na Słowacji może bardzo przyczynić się do realizacji tego celu; 

8. z zadowoleniem przyjmuje informację, że sześć na osiem samorządowych regionów na 

Słowacji jest gotowych do rozpoczęcia projektów po ogłoszeniu dwóch zaproszeń do 

składania wniosków w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju 

regionalnego w październiku 2016 r., jak również informację o gotowości słowackiego 

rządu do przyspieszenia działań na rzecz deinstytucjonalizacji, począwszy od 

października 2016 r.; 

9.  apeluje, aby ustalono i zarejestrowano – ze szczegółowym podziałem według stopni i 

rodzajów niepełnosprawności – dokładną liczbę osób niepełnosprawnych żyjących 

obecnie w placówkach instytucjonalnych i innych miejscach na Słowacji oraz bardziej 

szczegółowe i posegregowane dane dotyczące cech tych osób i cech instytucji, w 

których żyją, zwracając uwagę, że przybliżona liczba 40 tys. osób objętych opieką 

instytucjonalną jest niewystarczająca; zaleca gromadzenie danych statystycznych 

dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej osób niepełnosprawnych w celu 

ułatwienia opracowywania i przeglądów polityki na rzecz włączenia społecznego; 

10.  wzywa Komisję do przygotowania analizy porównawczej dotyczącej liczby osób 

niepełnosprawnych w placówkach instytucjonalnych oraz perspektyw dla 

deinstytucjonalizacji w 28 państwach członkowskich;  

11. opowiada się za ustanowieniem efektywnych mechanizmów monitorowania jakości 

świadczonych usług socjalnych i ich rzeczywistego wpływu na codzienne życie osób 

niepełnosprawnych objętych opieką instytucjonalną; 

12. zwraca uwagę słowackich władz na warunek trwałości projektów deinstytucjonalizacji, 

zauważając, że istnieje potrzeba dokładnej obserwacji następczej w celu dokonywania 

oceny ich trwałości, oraz podkreśla, że lepsze finansowanie usług socjalnych powinno 

być priorytetem w budżecie UE po okresie 2014–2020; 

13. zachęca władze słowackie do pełnego wykorzystania oficjalnie powołanej 

międzywydziałowej grupy roboczej oraz wzywa, aby grupa ta rozpoczęła działalność 

bez dalszych opóźnień i aby zintensyfikowała swoje prace; 

14. wyraża obawy dotyczące zdolności do czynności prawnych osób niepełnosprawnych na 
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Słowacji, przypominając, że wszystkie osoby umieszczone w placówce instytucjonalnej 

są z reguły objęte kuratelą i że kwestia ta ma dla nich zasadnicze znaczenie w 

codziennym życiu; apeluje, aby osoby, wobec których może zostać wydana decyzja o 

ograniczeniu zdolności do czynności prawnych, były wysłuchane w trakcie 

postępowania, nawet jeśli wymagałoby to od sędziego odwiedzenia danej osoby w 

placówce w przypadku, gdy nie jest ona w stanie jej opuścić w celu stawienia się na 

rozprawę, jak również aby umiejętności społeczne tych osób były uwzględniane przy 

podejmowaniu decyzji;    

15. z zadowoleniem przyjmuje niedawną reformę legislacyjną przepisów proceduralnych 

dotyczących postępowania o ustanowienie kurateli oraz zaleca słowackim władzom, 

aby zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych podejmowały 

dalsze działania legislacyjne w celu całkowitego zniesienia ubezwłasnowolnienia w 

kodeksie cywilnym oraz aby wprowadziły wspierane podejmowanie decyzji, opierając 

się na poszanowaniu osobistego samookreślenia i indywidualnej zgody; ponadto zaleca 

słowackim władzom, aby ułatwiały przywracanie osobom niepełnosprawnym zdolności 

do czynności prawnych w tak wielu przypadkach, jak to możliwe; 

16. w pełni opowiada się za tym, aby osoby niepełnosprawne na Słowacji w większym 

zakresie propagowały własne prawa i podejmowały działania, występując we własnym 

imieniu i reprezentując swoje poglądy i interesy; nawiązuje w tym kontekście do słów 

„Nic o nas bez nas”, tak często cytowanego motto Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2004;   

17.  wyraża zaniepokojenie z powodu pozbawienia praw obywatelskich osób 

niepełnosprawnych na Słowacji, stwierdzając ponownie, że przyznanie wszystkim 

osobom niepełnosprawnym prawa do głosowania i biernego prawa wyborczego nie 

tylko pozwoliłoby im w większym stopniu korzystać z przysługujących im praw, ale 

również zwiększyłoby ich dostrzegalność w społeczeństwie;  

18.  wzywa władze słowackie do zadbania o to, aby finansowane przez państwo miesięczne 

świadczenie z tytułu opieki, obecnie przekazywane gminom, nie było wykorzystywane 

do utrzymywania placówek instytucjonalnych, ale by było przeznaczane na efektywne 

podnoszenie poziomu życia i zwiększanie włączenia społecznego osób 

niepełnosprawnych, na przykład poprzez ustanowienie stabilnej sieci indywidualnej 

opieki domowej zapewnianej z odpowiednią częstotliwością, a także podkreśla, że taka 

metoda najprawdopodobniej przyczyniłaby się do deinstytucjonalizacji, gdyż 

zapewniłaby osobom niesamodzielnym wybór formy opieki; wzywa władze słowackie 

do zadbania o to, aby kwoty finansowanego przez państwo miesięcznego świadczenia z 

tytułu opieki odzwierciedlały rzeczywiste koszty usług socjalnych i wystarczyły do 

pokrycia kosztów tych usług; 

19. wzywa władze słowackie do podjęcia wysiłku w celu ograniczenia biurokratycznych 

przeszkód w procedurach udzielania zamówień publicznych związanych z projektami 

wspierającymi deinstytucjonalizację oraz do przestrzegania jak największej 

przejrzystości w postępowaniach o udzielenie zamówienia; 

20.  zachęca Komisję Europejską do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy organom 

krajowym odpowiedzialnym za zarządzanie odpowiednimi funduszami UE i w pełni 

wywiązującym się ze swoich zobowiązań – w tym przypadku właściwym organom 
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Słowacji, jak również do przystąpienia do upraszczania dość zawiłych procedur 

biurokratycznych; 

21.  z zadowoleniem przyjmuje wyrażone w trakcie wizyty delegacji PETI zobowiązanie 

słowackich władz do ustanowienia roku 2017 rokiem podnoszenia pozytywnej 

świadomości społecznej na temat włączenia społecznego i równouprawnienia osób 

niepełnosprawnych, zauważając, że podnoszenie świadomości musi obejmować głosy 

osób niepełnosprawnych; 

22. wzywa władze słowackie do zwrócenia szczególnej uwagi na zapewnianie osobom 

niepełnosprawnym możliwości uczenia się przez całe życie i większego dostępu do 

rynku pracy; 

23.  stwierdza pilną potrzebę przyjęcia kompleksowego podejścia przez planowanie 

włączenia społecznego już od wczesnego dzieciństwa, z uwzględnieniem edukacji 

włączającej i planu działań na rzecz zatrudnienia, takich jak rezerwowanie miejsc w 

sektorze publicznym czy wprowadzenie systemu zachęt dla sektora prywatnego do 

promowania autonomii osób niepełnosprawnych; 

24.  w szczególności wzywa władze słowackie do wykorzystywania środków UE do 

wspierania mieszkania dzieci z ich rodzinami oraz wspierania pełnego włączenia dzieci 

we wszystkie aspekty życia ich społeczności lokalnych i szkół; 

25.  wzywa władze słowackie do zapewnienia rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, w 

tym dziećmi, dostępu do usług, które ułatwią im codzienne życie; ponadto wzywa 

władze słowackie do udostępnienia usług również w języku ojczystym dla osób 

niepełnosprawnych należących do mniejszości narodowej;  

26.  uważa, że istnieje obecnie sprzyjający moment do ponownego podjęcia decyzji o 

zorganizowaniu Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, którego celem byłaby 

pełna integracja osób niepełnosprawnych1 i który mógłby w dużym stopniu przyczynić 

się rozwoju Unii Europejskiej sprzyjającej integracji społecznej dla wszystkich 

europejskich obywateli i osób mieszkających w Europie; 

27. wzywa Komisję Europejską, aby dalej przyglądała się sytuacji w zakresie nakładów 

inwestycyjnych na placówki instytucjonalne dla osób niepełnosprawnych na Słowacji 

oraz aby wspierała systematyczną ocenę postępów i skuteczności procesu 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

społeczności lokalnych, jak również zachęca Komisję Budżetową Parlamentu 

Europejskiego do dalszego badania tej kwestii; 

28. zaleca władzom słowackim, aby kontynuowały regularny dialog z Parlamentem 

Europejskim, szczególnie w formie okresowych sprawozdań (takich jak roczne 

sprawozdania monitorujące) na temat rozwoju procesu deinstytucjonalizacji, 

składanych do Komisji Petycji. 

 

                                                 
1 Poprzedni Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych został ogłoszony w 2003 r. na podstawie decyzji Rady z 

grudnia 2001 r. 


