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Introduzzjoni 

"Il-ħajja integrata fis-soċjetà m'għandhiex titqies bħala 

premju, imma bħala dritt għall-persuni kollha b'diżabilità."  

Parti kkonċernata fil-konsultazzjoni mal-NGOs 
 

ĦARSA ĠENERALI LEJN IL-MISSJONI 

 

L-għan ewlieni tal-missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni mwettqa mill-PETI kien li tfittex 

tweġibiet għal ħafna mistoqsijiet li qamu matul il-ħidma tal-PETI relatata mal-impatt tal-

Unjoni Ewropea fuq il-kwalità tal-ħajja tal-persuni, ċittadini Ewropej, b'diżabilità1 li huma 

istituzzjonalizzati u għalhekk mhux integrati fis-soċjetà. L-għażla tal-istudju tas-suġġett fir-

Repubblika Slovakka2 kienet dik ta' bilanċ ġeografiku fir-rigward tal-missjonijiet imwettqa 

mill-PETI fil-passat.  

 

Il-perspettiva tal-missjoni kienet bla dubju approċċ ibbażat fuq id-drittijiet fundamentali 

għall-użu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment tal-UE għall-manutenzjoni (rinnovazzjoni, 

estensjoni jew bini) ta' ċentri residenzjali fit-tul għal persuni b'diżabilità fis-Slovakkja. Kienet 

dwar kif is-solidarjetà tal-UE tista' tintwera permezz ta' finanzjament bil-mod it-tajjeb, sabiex 

ma jikkontribwixxix għas-sopravivenza ta' istituzzjonijiet residenzjali fuq skala kbira li 

jillimitaw il-libertà tal-klijenti tagħhom li jkunu parti mis-soċjetà. 

 

Għadd ta' Stati Membri tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant qegħdin jinvestu fondi tal-UE f'ċentri 

residenzjali. L-investiment fil-manutenzjoni jew l-estensjoni prevista ta' tali istituzzjonijiet 

madankollu jikkostitwixxi ksur tal-Karta tal-Unjoni Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali u l-

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, imur kontra l-politiki tal-UE li 

jikkonċernaw l-opportunitajiet indaqs, l-inklużjoni soċjali u n-nondiskriminazzjoni u 

għalhekk ma għandux ikun eliġibbli għal finanzjament.  

 

Il-missjoni tal-PETI kienet f'waqtha, għaliex f'Mejju 2016 inħarġu l-Osservazzjonijiet 

Konklużivi għas-Slovakkja tal-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. Il-

Kumitat esprima t-tħassib serju tiegħu rigward in-numru għoli ta' persuni b'diżabilità 

istituzzjonalizzati fis-Slovakkja u nnota li l-progress tal-proċess ta' deistituzzjonalizzazzjoni3 

huwa wisq bil-mod u parzjali. Il-Kumitat tan-NU rrakkomanda li s-Slovakkja tipprovdi u 

timplimenta skeda ta' żmien biex tiżgura li l-implimentazzjoni tal-proċess ta' 

deistituzzjonalizzazzjoni titħaffef, inkluż billi jiddaħħlu fis-seħħ miżuri addizzjonali speċifiċi 

biex jiżguraw li s-servizzi bbażati fil-komunità jissaħħu għall-persuni kollha b'diżabilità. Il-

Kumitat irrakkomanda wkoll li s-Slovakkja ma tallokax aktar riżorsi mill-baġit nazzjonali 

għall-istituzzjonijiet u li tirrialloka riżorsi f'servizzi bbażati fil-komunità skont il-prijoritajiet 

ta' investiment tal-FEŻR. 

 

Id-delegazzjoni PETI sabet li l-osservazzjonijiet tan-NU kienu pjuttost preċiżi, għaliex kemm 

il-konsultazzjonijiet mal-NGOs li jaħdmu ma' persuni b'diżabilità kif ukoll dawk mal-

awtoritajiet kompetenti tal-gvern ikkonfermaw in-nuqqas ta' implimentazzjoni tal-istrateġiji 

                                                 
1 Adulti b'diżabilità intellettwali. 
2 Minn hawn 'il quddiem magħrufa bħala Slovakkja. 
3 It-terminu deistituzzjonalizzazzjoni jfisser it-tranżizzjoni ta' residenti minn istituzzjonijiet residenzjali fuq skala 

kbira għal servizzi bbażati fil-komunità.  
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tajbin eżistenti u l-pass tabilħaqq kajman tal-proċess ta' deistituzzjonalizzazzjoni. Fil-fatt, il-

missjoni tal-PETI kkonfermat li, kif iddikjarat fit-tgħarrif ta' qabel il-missjoni pprovdut mid-

Dipartiment Tematiku C bl-isem Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u l-Persuni 

b'Diżabilità: Fokus fuq is-Sitwazzjoni fis-Slovakkja, l-ebda persuna b'diżabilità sa issa ma 

ngħatat il-possibilità li tkompli tgħix ħajjitha fis-soċjetà fil-qafas tal-istrateġija ta' 

deistituzzjonalizzazzjoni fis-Slovakkja.  
 

Kienet prijorità għall-Membri tad-delegazzjoni li jaraw b'għajnejhom stess il-faċilitajiet fis-

Slovakkja li attwalment jospitaw persuni b'diżabilità. Sabiex tipprova tikseb sorveljanza 

wiesgħa kemm jista' jkun , iż-żjara inkludiet tliet tipi ta' faċilitajiet: 1. Ċentru ta' akkoljenza ta' 

matul il-jum fil-belt ta' Trnava rinnovat totalment bil-fondi tal-UE, fejn il-klijenti huma 

integrati fil-komunità tagħhom barra ċentru residenzjali u anke integrati fil-familji tagħhom, 

2. Faċilità li timpjega persuni b'diżabilità fil-parti l-qadima tal-belt storika ta' Trnava u 3. 

Istituzzjoni residenzjali fit-tul fil-muniċipalità tal-qrib ta' Zavar. Din il-faċilità tal-aħħar ma 

kinitx iffinanzjata minn fondi tal-UE, imma kienet distanza ottimali miż-żewġ faċilitajiet l-

oħra, kellha l-istess maniġment bħal dawk u ż-żjara fiha għamlitha possibbli għall-Membri 

tad-delegazzjoni li jaraw istituzzjoni li fiha 130 klijent kollha rġiel, li jgħixu ħajjithom bejn l-

erba' ħitan ta' istituzzjoni żgħira fil-belt, kemmxejn maqtugħa mis-soċjetà. 

 
Ir-ritratt juri rigali magħmula b'mod artiġjanali 

mill-klijenti b'diżabilità taċ-ċentru ta' akkoljenza ta' matul 

il-jum li żaret id-delegazzjoni. Dawk il-prodotti jinxtraw 

mill-manifatturi tal-karozzi fil-qrib u mbagħad jingħataw 

bħala rigali ta' protokoll jew jinxtraw mill-impjegati taż-

żewġ fabbriki. Il-qligħ iġġenerat mill-bejgħ jintefaq fuq 

attivitajiet għall-klijenti bħal ħarġiet, programmi fit-teatru 

eċċ.   

 

 

Din l-informazzjoni ngħatat minn mara anzjana ta' 

80 sena li binha ilu klijent taċ-ċentru għal dawn l-aħħar 

20 sena, bil-maġġoranza l-kbira ta' dak iż-żmien qabel ir-

rinnovazzjoni kompleta tiegħu bil-fondi tal-UE. Hija qalet 

li binha huwa kuntent ħafna li qed imur kuljum fiċ-ċentru 

ta' akkoljenza ta' matul il-jum rinnovat, fejn il-klijenti 

joqogħdu minn filgħodu sat-3 pm u mbagħad jerġgħu lura 

fil-familji tagħhom għall-filgħaxija. 
 

 

 

 

Id-delegazzjoni tal-PETI rat impenn u involviment ġenwin mill-partijiet ikkonċernati kollha li 

ltaqgħet magħhom matul il-konsultazzjonijiet tal-missjoni lejn it-titjib tal-ħajja ta' kuljum tal-

persuni b'diżabilità fis-Slovakkja.  

 

L-NGOs ħeġġew bil-qawwi għal aktar skrutinju mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Parlament 

Ewropew fuq l-implimentazzjoni attwali tal-progress tad-deistituzzjonalizzazzjoni fis-

Slovakkja u fuq l-użu de facto tal-fondi tal-UE. Huma insistew li investimenti minn baġits 

reġjonali u nazzjonali għadhom qed isiru f'istituzzjonijiet qodma u ġodda, li jikkonsolidaw il-
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kultura istituzzjonali ta' dipendenza u segregazzjoni mill-bqija tas-soċjetà1.  

 

Ir-rappreżentanti tal-gvern Slovakk infurmaw lid-delegazzjoni li l-maġġoranza tar-

rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tan-NU ġew trasformati fi programmi ta' 

deistituzzjonalizzazzjoni fis-Slovakkja. Madankollu, mill-informazzjoni pprovduta kien 

jinftiehem li filwaqt li l-għodda ta' monitoraġġ tinsab fis-seħħ, kemm is-sejħiet għal proġetti 

kif ukoll l-implimentazzjoni tal-proġetti taħt il-Programm Operazzjonali Reġjonali Integrat 

iffinanzjat mill-FEŻR biex jiġu appoġġjati l-investimenti fl-infrastruttura u fit-tagħmir bit-

tema tal-kura bbażata fil-komunità bl-allokazzjoni stmata għal dawn l-attivitajiet ta' 

EUR 200 miljun, jinsabu f'dewmien sinifikanti. 

 

Kien hemm fehim komuni bejn il-Membri tad-delegazzjoni tal-PETI u l-partijiet ikkonċernati 

kkonsultati fis-Slovakkja li t-tibdil tal-plakek tal-ismijiet mal-bibien tal-istituzzjonijiet 

residenzjali fit-tul jew il-ħolqien ta' mini-istituzzjonijiet mhix tabilħaqq 

deistituzzjonalizzazzjoni u m'għandhiex tkun appoġġjata mill-UE. Ir-responsabilità hija 

primarjament tal-Kummissjoni Ewropea fil-kuntest ta' ġestjoni kondiviża, li jekk tibni fuq il-

feedback tal-NGOs kompetenti u attivi ħafna fil-qasam tal-persuni b'diżabilità, tista' tagħmel 

differenza u taqta' l-fondi tal-UE li mhumiex qed jintużaw b'mod korrett. Il-Parlament 

Ewropew għandu f'isimha jżomm skrutinju b'saħħtu fuq il-proċess ta' 

deistituzzjonalizzazzjoni fis-Slovakkja, liema wegħda jista' jassumi bl-appoġġ attiv tal-

awtoritajiet tal-gvern Slovakk, li kienu impenjaw ruħhom matul iż-żjara tal-PETI li jinfurmaw 

lill-PETI fuq bażi regolari bil-miktub dwar il-pjan direzzjonali u l-kisbiet konkreti li jkunu 

saru fil-progress tad-deistituzzjonalizzazzjoni fis-Slovakkja.  

 

L-ewwel rapport bil-miktub dwar kif il-fondi tal-UE jikkontribwixxu għad-

deistituzzjonalizzazzjoni u dwar il-progress tal-proġetti fis-Slovakkja kien imwiegħed li 

jintbagħat lill-PETI sal-aħħar tal-2016.  

 

IS-SEJBIET 

 

I. Konsultazzjonijiet mal-NGOs 

Id-delegazzjoni PETI ġiet infurmata mill-Kummissjoni Ewropea fil-laqgħa ta' tħejjija 

organizzata sabiex il-Membri tad-delegazzjoni jiġu pprovduti b'informazzjoni estensiva dwar 

is-sitwazzjoni fis-Slovakkja, li l-NGOs li jaħdmu fil-qasam tad-deistituzzjonalizzazzjoni 

huma b'saħħithom u organizzati tajjeb.  

 

Din l-osservazzjoni kienet tabilħaqq affermata mill-ġdid min-numru kbir ta' NGOs li ħadu 

sehem2 fil-konsultazzjoni mad-delegazzjoni PETI fl-Uffiċċju ta' Bratislava tal-Parlament 

Ewropew. Kif rakkomandat mill-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju Slovakk għall-

Persuni b'Diżabilità3 is-Sa Zuzana Stavrovská ġiet ukoll mistiedna u għamlet osservazzjonijiet 

                                                 
1 Sa fejn taf il-Kummissjoni Ewropea dawn l-investimenti mhumiex isiru mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

tal-UE. 
2 L-NGOs kienu: Open Society Foundations, Il-Kunsill Nazzjonali tal-Persuni b'Diżabilità fir-Repubblika 

Slovakka, l-Assoċjazzjoni Slovakka tal-Għajnuna għall-Persuni b'Diżabilità Intellettwali, Carissimi, Ċentru 

għall-Promozzjoni tad-Diżabilità Mentali, Socia, Ċentru għar-Riċerka tal-Etniċità u l-Kultura, Bord Konsultattiv 

tal-Ħidma Soċjali.        
3 Il-pożizzjoni tal-Kummissarju nħolqot fis-Slovakkja bil-liġi f'Ġunju 2015 f'konformità mal-Artikolu 12 tal-

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità dwar ir-Rikonoxximent ugwali quddiem il-liġi, 

liema paragrafu jipprovdi għal salvagwardji xierqa u effettivi li jipprevjenu l-abbuż skont id-drittijiet 
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utli ħafna bħalma għamlu l-NGOs. 

  
 

 

L-NGOs identifikaw diversi kwistjonijiet fil-qasam tad-deistituzzjonalizzazzjoni fis-

Slovakkja: 

 

L-OBBLIGU TAL-NGOs LI JIKKOFINANZJAW IL-PROĠETT NAZZJONALI GĦAD-

DEISTITUZZJONALIZZAZZJONI 

L-NGOs qajmu tħassib li l-gvern Slovakk jistenna li l-NGOs jaqsmu l-piż finanzjarju tad-

deistituzzjonalizzazzjoni, li fl-opinjoni tagħhom mhux iġġustifikat minħabba li l-kompitu tad-

deistituzzjonalizzazzjoni huwa impenn nazzjonali li jerfgħu l-gvern Slovakk. Il-baġit 

nazzjonali xieraq għandu jiġi allokat għal dawn l-attivitajiet u r-responsabilità tappartjeni l-

ewwel nett lill-gvernijiet lokali (muniċipali, reġjonali)1, li huma fl-aħjar pożizzjoni biex 

jimplimentaw eżerċizzji ta' kura bbażati fil-komunità. Fl-istess ħin, l-NGOs esprimew l-

iskuntentizza tagħhom dwar in-natura kemmxejn formali tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-

qafas ta' konsultazzjoni eżistenti. 

 

NUQQAS TA' IMPENN MILL-AWTORITAJIET LOKALI BIEX JINVOLVU RUĦHOM 

FIL-PROĊESS TAD-DEISTITUZZJONALIZZAZZJONI U L-ISKARSITÀ TAR-RIŻORSI 

LOKALI 

Bħalma rrimarkat il-Kummissjoni Ewropea fil-laqgħa ta' tħejjija għall-missjoni, id-

deistituzzjonalizzazzjoni hija proċess u kien hemm progress fil-ħsieb relatat miegħu fl-

opinjoni pubblika. Madankollu, l-NGOs esprimew it-tħassib serju tagħhom dwar in-nuqqas ta' 

involviment pożittiv f'isem l-awtoritajiet lokali biex jappoġġjaw b'mod attiv it-tibdil mixtieq 

marbut mad-deistituzzjonalizzazzjoni. Xi kultant il-persuni impjegati fl-istituzzjonijiet 

(maniġment, persunal) jipprovaw jevitaw li jititlfu l-impjieg tagħhom. Xi kultant dawn il-

persuni jkollhom konnessjonijiet tajba mal-amministrazzjoni u jimblokkaw il-proċess ta' 

deistituzzjonalizzazzjoni fil-qalba tiegħu2.  Barra minn hekk, l-NGOs enfasizzaw li 

muniċipalitajiet żgħar spiss mhumiex kapaċi jissodisfaw ir-rekwiżiti statutorji meħtieġa biex 

jirċievu l-appoġġ mill-istat. 

                                                                                                                                                         
internazzjonali tal-bniedem. Għaldaqstant, il-Kummissarju hija involuta fil-proċessi kollha assoċjati ma' 

kwalunkwe ksur tad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u għandha tittratta l-ilmenti kollha b'mod uffiċjali.    
1 Sa mill-2002 kien qed iseħħ proċess ta' deċentralizzazzjoni fis-Slovakkja bir-riżultat li ħafna kompetenzi ġew 

trasferiti mill-gvern ċentrali għall-awtoritajiet muniċipali u reġjonali inkluż aspetti tas-servizzi soċjali, tal-kura 

tas-saħħa u tal-edukazzjoni.   
2 Bħalma ddikjara l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa fir-rapport tiegħu tal-2005, 

"interessi personali qawwija biex jinżammu l-istituzzjonijiet jeżistu wkoll fil-livell tal-muniċipalitajiet, kif ukoll 

fi ħdan il-professjonijiet rilevanti mediċi u oħrajn", filwaqt li rrefera għar-"riluttanza tar-reġjuni awtonomi, li 

huma l-aktar finanzjaturi importanti tas-servizzi istituzzjonali fis-Slovakkja, li jimplimentaw il-politiki 

nazzjonali dwar id-deistituzzjonalizzazzjoni."   
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DEISTITUZZJONALIZZAZZJONI WISQ BIL-MOD U FRAMMENTATA 

It-tgħarrif tad-Dipartiment Tematiku kien jindika li l-attivitajiet ippjanati taħt il-Proġett 

Nazzjonali rivedut għad-deistituzzjonalizzazzjoni għall-perjodu sal-2020 kienu jinkludu anqas 

minn 10 % tat-861 istituzzjoni fis-Slovakkja u li sal-lum l-ebda persuna b'diżabilità ma kienet 

ġiet ittrasferita mill-kura istituzzjonali għal dik ibbażata fil-komunità. L-NGOs infurmaw lid-

delegazzjoni li l-istituzzjonijiet residenzajali rċevew appoġġ moderat għat-taħriġ u l-

edukazzjoni, imma għadhom ma daħlux fil-fażi attwali tad-deistituzzjonalizzazzjoni fiżika. L-

NGOs iddenunzjaw ukoll in-nuqqas ta' sinerġija bejn il-Programm Operazzjonali għar-Riżorsi 

Umani ffinanzjat mill-FSE u l-Programm Operazzjonali Reġjonali Integrat iffinanzjat mill-

FEŻR1, u indikaw li għalkemm il-proġetti kienu mħejjija, minħabba raġunijiet amministrattivi 

ma kien għadu intuża lanqas euro sal-lum. Kien hemm tħassib ukoll dwar in-nuqqas ta' 

koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn il-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. 

 

SOSTENIBILITÀ TA' PROĠETTI TA' DEISTITUZZJONALIZAZZJONI FFINANZJATI 

MILL-UE  

L-NGOs indikaw il-ħtieġa intensa li tiġi żgurata s-sostenibilità ta' proġetti ffinanzjati mir-

riżorsi tal-UE u enfasizzaw li l-proġetti għandhom jgħinu lis-Slovakkja tlaħħaq ma' Stati 

Membri aktar antiki. Huma jiddispjaċihom li l-programmi nazzjonali Slovakki2 ma jestendux 

wara l-2020 fil-qasam tad-deistituzzjonalizzazzjoni u kienu mħassba dwar is-sostenibilità tas-

servizzi relatati mad-diżabilità wara dan il-perjodu. 

 

PERIKLU LI JINĦOLQU DAWK L-HEKK IMSEJĦA MINI-ISTITUZZJONIJIET 

F'konformità mas-sejbiet tat-tgħarrif tad-Dipartiment Tematiku, l-NGOs wissew bil-qawwi 

wkoll kontra l-appoġġ mill-fondi tal-UE għall-ħolqien ta' faċilitajiet iżgħar magħrufa wkoll 

bħala mini-istituzzjonijiet, anke jekk dan ikun ifisser titjib fl-ambjent fiżiku, għaliex ma 

jilħaqx l-għan tal-għajxien fil-komunità. L-NGOs iddispjaċihom ukoll li għad hemm riżorsi 

lokali, reġjonali u tal-istat li fil-fatt huma allokati għall-istituzzjonalizzazzjoni. 

 

NUQQAS TA' INFORMAZZJONI, NUQQAS TA' SENSIBILIZZAZZJONI TAL-

PUBBLIKU 

L-NGOs indikaw kemm is-soċjetà u l-gvernijiet fil-livell reġjonali u lokali fil-verità jafu ftit 

dwar il-persuni b'diżabilità, il-familji tagħhom, il-komunitajiet tagħhom u l-ħtiġijiet tagħhom. 

F'konformità mas-sejbiet tat-tgħarrif tad-Dipartiment Tematiku, huma jenfasizzaw bis-saħħa 

l-ħtieġa għat-tneħħija ta' ostakoli bejn is-soċjetà u l-persuni b'diżabilità permezz ta' kampanji 

ta' informazzjoni li jqajmu aktar il-kuxjenza soċjali. L-NGOs iddispjaċihom għall-fatt li s-

soċjetà issa tidher li għadha mhix lesta li taċċetta l-persuni b'diżabilità. 

 

AĊĊESSIBILITÀ TAS-SERVIZZI, OĠĠETTI U KURA TAS-SAĦĦA  

It-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' għajnuna għall-persuni b'diżabilità, li hija aċċessibbli għall-

persuni mingħajr diżabilità fuq bażi ta' kuljum, kienet ħtieġa oħra identifikata mill-NGOs. 

Bħall-użu mingħajr xkiel tat-trasport pubbliku, li huwa aċċessorju bażiku disponibbli għall-

pubbliku inġenerali, imma mhux għall-persuni b'diżabilità. L-NGOs enfasizzaw li l-

                                                 
1 Fil-qafas tal-OPHR madwar EUR 30 miljun, fil-qafas tal-IROP huwa stmat li EUR 200 miljun huma allokati 

għal investimenti relatati mad-deistituzzjonalizzazzjoni fis-Slovakkja.    
2 Bħall-Pjan ta' azzjoni nazzjonali għat-tranżizzjoni minn kura istituzzjonali għal dik ibbażata fil-komunità fis-

sistema tas-servizzi soċjali 2012-2015, il-Prijoritajiet nazzjonali għall-iżvilupp ta' servizzi soċjali fl-2015-2020, 

il-Pjan ta' azzjoni nazzjonali għat-tranżizzjoni minn kura istituzzjonali għal dik ibbażata fil-komunità fis-sistema 

tas-servizzi soċjali 2016-2020 jew l-Istrateġija dwar id-Diżabilità 2014–2020. 
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edukazzjoni (flimkien ma' pariri edukattivi), l-oġġetti u l-kura tas-saħħa għandhom ikunu 

aċċessibbli. L-istess għandhom ikunu s-servizzi ta' intervent bikri, li l-NGOs iqisu mhux 

biżżejjed u nieqsa mir-rabtiet xierqa għall-kura tas-saħħa, servizzi ta' konsulenza (inkluż 

legali), servizzi soċjali u pedagoġiċi. Ġie enfasizzat ukoll mill-NGOs li muniċipalitajiet żgħar 

fis-Slovakkja, li huma assenjati biex iwettqu servizzi soċjali, mhumiex kapaċi jissodisfaw il-

ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità għaliex għandhom nuqqas ta' kapaċità finanzjarja u ta' appoġġ 

professjonali biex jagħmlu dan. Barra minn hekk, hemm nuqqas ta' servizzi sabiex jiġu 

appoġġjati l-familji b'persuni b'diżabilità inkluż it-tfal, u nuqqas ta' servizzi aċċessibbli fil-

lingwa materna għal dawk il-persuni b'diżabilità li jappartjenu għal minoranza nazzjonali. 

 

INKLUŻJONI TAL-PERSUNI B'DIŻABILITÀ BILLI NIBNU FUQ L-INVOLVIMENT 

ATTIV TAGĦHOM  

L-NGOs ħeġġew aktar azzjoni mill-gvern biex jgħin lill-persuni b'diżabilità jiżviluppaw ħiliet 

tal-għajxien indipendenti, kif ukoll biex jimplimenta kampanji ta' informazzjoni għall-persuni 

b'diżabilità li jistgħu jgħinuhom jindirizzaw il-biżgħat tagħhom li jgħixu b'mod indipendenti u 

jnaqqsu d-dipendenza tagħhom fuq istituzzjonijiet residenzjali fit-tul. Ġie msemmi wkoll li 

hemm ftit wisq awtoassistenza u awtopromozzjoni għal persuni b'diżabilità fis-Slovakkja.  

 

KAPAĊITÀ ĠURIDIKA TAL-PERSUNI B'DIŻABILITÀ 

Tħassib partikolari mqajjem mill-NGOs u mill-Kummissarju Slovakk għall-Persuni 

b'Diżabilità kien li l-persuni b'diżabilità ma jgawdux il-kapaċità ġuridika fuq bażi ugwali ma' 

oħrajn fl-aspetti kollha tal-ħajja (bħal li jiżżewġu, jiftħu kont tal-bank, li jidhru quddiem qorti 

jew tribunal, li jeżerċitaw id-dritt li jivvutaw eċċ.). Il-Kummissarju informat lid-delegazzjoni 

PETI li mill-1 ta' Lulju 2016 'il quddiem il-Liġi l-ġdida dwar il-Proċedimenti Mhux 

Kontenzjużi ma tippermettix aktar iċ-ċaħda sħiħa tal-kapaċità ġuridika u tippermetti biss it-

tneħħija parzjali ta' kapaċità ġuridika fuq kundizzjonijiet aktar stretti. Il-possibilità li terġa' tiġi 

stabbilita l-kapaċità ġuridika1 tibqa' wkoll bħala għażla. F'dan il-kuntest il-Kummissarju 

enfasizzat l-abbozzar li għaddej ta' emenda għall-Kodiċi Ċivili, li hija meħtieġa għaliex il-liġi 

sostantiva attwalment għadha tirreferi għal kapaċità ġuridika sħiħa biss u ma tinkludix 

dispożizzjonijiet immirati lejn it-teħid ta' deċiżjonijiet appoġġjati, biex b'hekk mhix konformi 

mal-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità.  

 

II. Konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet Slovakki2 

L-awtoritajiet Slovakki kkonfermaw il-wegħda tas-Slovakkja lejn it-tranżizzjoni minn kura 

istituzzjonali għal servizzi bbażati fil-komunità, filwaqt li fl-istess ħin enfasizzaw li d-

deistituzzjonalizzazzjoni tikkostitwixxi proċess li jieħu ż-żmien. Huma rrikonoxxew li numru 

żgħir biss ta' istituzzjonijiet kienu ngħalqu sal-lum, imma spjegaw li ħafna istituzzjonijiet 

qabdu t-triq lejn id-deistituzzjonalizzazzjoni, sabiex qed jaħdmu b'50 % mill-kapaċità 

tagħhom fil-forma tradizzjonali u b'50 % mill-kapaċità tagħhom f'fażi pilota ta' 

deistituzzjonalizzazzjoni. L-awtoritajiet enfasizzaw li l-appoġġ finanzjarju għall-investimenti 

għall-iżvilupp ta' servizzi soċjali bbażati fil-komunità huwa disponibbli mill-2016.  

                                                 
1 Fil-prattika tipikament parzjali. 
2 Id-delegazzjoni PETI ltaqgħet mal-ġerarkija superjuri tal-Ministeru tax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u l-Familja 

tar-Repubblika Slovakka, inkluż il-Ministru, mar-rappreżentant tal-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 

tar-Repubblika Slovakka u mal-ġerarkija superjuri tal-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru għall-Investimenti u l-

Informazzjoni. It-tnejn tal-ewwel huma l-awtoritajiet maniġerjali tal-FSE u tal-FEŻR rispettivament, filwaqt li 

tal-aħħar hija l-awtorità ta' koordinazzjoni ċentrali għall-ġestjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, 

stabbilita mill-1 ta' Ġunju 2016. 
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DOKUMENTI STRATEĠIĊI MMIRATI LEJN L-APPROVAZZJONI TAD-

DEISTITUZZJONALIZZAZZJONI TAS-SERVIZZI SOĊJALI 

Id-delegazzjoni PETI ġiet infurmata dwar id-Dikjarazzjoni tal-Gvern tar-Repubblika 

Slovakka għall-2016 - 2020, li fiha l-gvern impenja ruħu li "jkompli jappoġġja l-proċess ta' 

deistituzzjonalizzazzjoni tas-servizzi soċjali." L-awtoritajiet fakkru li fil-perjodu tal-2014-

2020 is-Slovakkja saħħet l-impenn tagħha għad-deistituzzjonalizzazzjoni u li l-ebda 

investiment (rikostruzzjoni, estensjoni jew modernizzazzjoni) ta' faċilitajiet eżistenti fuq skala 

kbira b'forma kontinwa ta' servizzi soċjali pprovduti mhuwa rikonoxxut bħala eliġibbli taħt il-

Fondi Strutturali u ta' Investiment fis-Slovakkja.1  Issemma wkoll li d-

deistituzzjonalizzazzjoni tas-servizzi soċjali għandha tiġi inkluża fid-dokumenti strateġiċi bl-

isem Prijoritajiet nazzjonali għall-iżvilupp ta' servizzi soċjali fl-2015-2020 u l-Programm 

nazzjonali għal titjib fil-kundizzjonijiet tal-għajxien ta' persuni b'diżabilità għall-perjodu tal-

2014-2020. L-awtoritajiet infurmaw ukoll li huma konxji dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-

Kumitat tan-NU tad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità ta' Mejju 2016, u li l-awtoritajiet 

irrapportaw li dawn ġew integrati fil-programmi nazzjonali. Il-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid (2016-

2020), ibbażat fuq l-Istrateġija Nazzjonali ta' Deistituzzjonalizzazzjoni tal-20112, kien previst 

li jiġi adottat f'Ottubru 2016. 

 

GRAD TA' KOORDINAZZJONI U SINERĠIJA BEJN IL-FSE U L-FEŻR 

L-awtoritajiet Slovakki infurmaw lid-delegazzjoni PETI li Grupp ta' Ħidma 

Interdipartimentali magħmul mir-rappreżentanti ta' dipartimenti kompetenti u minn 

organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà ċivili ġie stabbilit sabiex jevita problemi simili għan-

nuqqas serju ta' koordinazzjoni matul il-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti għall-2007-

2013. Il-korp espert huwa responsabbli mill-koordinazzjoni tal-programmi implimentati bħala 

parti mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, kif ukoll mis-sinkronizzazzjoni bejn il-

FSIE u strumenti awżiljarji oħra tal-UE jew nazzjonali. L-għan tal-Grupp ta' Ħidma huwa 

għalhekk li jipprovdi għall-ippjanar konġunt fis-Slovakkja u konsegwentement li jżid l-

effiċjenza tal-użu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej fil-pajjiż. Madankollu, ġie 

                                                 
1 Is-Slovakkja, filwaqt li ssegwi l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea waqt l-ipprogrammar, daħħlet 

salvagwardji fil-Programm Operazzjonali Reġjonali Integrat (FEŻR), li jiffoka fuq l-appoġġ għat-tranżizzjoni 

minn forma istituzzjonalizzata tal-għoti tas-servizzi soċjali għal servizzi bbażati fil-komunità, sabiex 

tiggarantixxi li l-fondi ma jkunux jistgħu jintużaw ħażin għall-"umanizzazzjoni" bħat-tnaqqis fl-iskala ta' 

istituzzjonijiet ta' kapaċità kbira mingħajr ma tiġi ttrasformata n-natura tagħhom f'għajxien indipendenti. Il-

Kummissjoni Ewropea żgurat ukoll li kwalunkwe investiment fil-bini u t-tagħmir għandu jkun interkonness mal-

appoġġ ta' attivitajiet ikkofinanzjati taħt il-Programm Operazzjonali għar-Riżorsi Umani (FSE) billi pereżempju 

jissoġġetta l-appoġġ għal kwalunkwe faċilità fuq skala kbira għall-kundizzjoni li jiġi anness pjan ta' 

trasformazzjoni għall-faċilità kkonċernata, bl-esklużjoni tal-appoġġ għall-kura istituzzjonalizzata jew 

limitazzjonijiet tal-kapaċità ta' faċilitajiet appoġġjati. 
2 Strateġija għad-Deistituzzjonalizzazzjoni tas-Sistema ta' Servizzi Soċjali u Kura Alternattiva fir-Repubblika 

Slovakka, 2011 
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kkonfermat matul il-konsultazzjonijiet li saż-żmien taż-żjara tad-delegazzjoni PETI, il-grupp 

ta' ħidma ma kienx beda l-operazzjoni tiegħu.  

 

KORPI TA' MONITORAĠĠ GĦALL-PROGRESS TAD-

DEISTITUZZJONALIZZAZZJONI 

L-awtoritajiet Slovakki fakkru fil-valur miżjud għall-proċess tad-deistituzzjonalizzazzjoni tal-

Kumitat ta' Monitoraġġ għall-Programm Operazzjonali Reġjonali Integrat u tal-Kumitat ta' 

Monitoraġġ għall-Programm Operazzjonali għar-Riżorsi Umani, liema korpi huma inkarigati 

bl-analiżi tal-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali rispettivi u tal-progress miksub 

biex jintlaħqu l-għanijiet tagħhom. L-awtoritajiet enfasizzaw ukoll li l-Uffiċċju tad-Deputat 

Prim Ministru għall-Investimenti u l-Informazzjoni se jkun kapaċi jikkontribwixxi b'mod 

sostanzjali għat-tisħiħ tal-implimentazzjoni ta' politiki pubbliċi lejn id-

deistituzzjonalizzazzjoni tas-servizzi soċjali fis-Slovakkja billi jiggarantixxi li l-appoġġ 

ipprovdut mill-fondi tal-UE jkun immirat b'mod tajjeb lejn il-kisba tal-għanijiet tad-

deistituzzjonalizzazzjoni.     

 

UŻU PPJANAT GĦALL-FONDI TAL-UE GĦAD-DEISTITUZZJONALIZZAZZJONI FIL-

PERJODU TA' PROGRAMMAZZJONI 2014-2020 

Id-delegazzjoni PETI ġiet infurmata mill-awtoritajiet Slovakki li żewġ sejħiet għal proposti 

għandhom jitnedew f'Ottubru 2016 taħt il-Programm Operazzjonali Reġjonali Integrat 

(FEŻR).  Waħda b'ammont ta' EUR 160 miljun allokat għall-promozzjoni tat-tranżizzjoni ta' 

faċilitajiet eżistenti f'faċilitajiet ta' kura bbażati fil-komunità u oħra b'baġit ta' EUR 32 miljun 

allokat għall-bini ta' faċilitajiet deistituzzjonalizzati ġodda. Dawn il-proġetti għandhom l-għan 

li jiffaċilitaw aċċess aktar faċli għal servizzi pubbliċi effettivi u ta' kwalità taħt l-objettiv 

speċifiku tal-promozzjoni tat-tranżizzjoni fl-għoti ta' servizzi soċjali u tat-twettiq ta' miżuri 

għall-protezzjoni soċjali u legali tat-tfal u l-kustodja soċjali għal-livell tal-komunità. Taħt il-

Programm Operazzjonali għar-Riżorsi Umani (FSE) hemm 5 proġetti nazzjonali li qed jiġu 

implimentati - b'dewmien - bl-ammont kuntrattat ta' EUR 147 miljun, filwaqt li hemm proġett 

nazzjonali wieħed bl-isem "Deistituzzjonalizzazzjoni ta' faċilitajiet tas-servizzi soċjali – 

Appoġġ għat-timijiet ta' trasformazzjoni" fl-istadju ta' tħejjija, u hemm sejħiet immexxija 

mid-domanda li wkoll jinsabu fl-istadju ta' tħejjija.  

 

FINANZJAMENT TAS-SERVIZZI SOĊJALI 

Id-delegazzjoni PETI ġiet infurmata li attwalment il-gvern Slovakk qed iħallas EUR 320 għal 

kull sodda fix-xahar mill-baġit tal-istat lill-muniċipalità li tiffinanzja l-faċilità fejn persuna 

b'diżabilità titqiegħed1. L-awtoritajiet infurmaw li l-ammont se jiġi rivedut fil-qafas ta' liġi 

ġdida dwar is-servizzi soċjali, inkluż il-finanzjament soċjali, li hija mistennija fl-ewwel nofs 

tal-2017, u s-somma allokata se tkun marbuta mal-grad ta' dipendenza tal-persuni b'diżabilità 

fuq l-għajnuna li jirċievu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Bħala paragun intqal li l-pensjoni medja fis-Slovakkja hija ftit aktar minn EUR 400. 
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III. ŻJARAT FIL-FAĊILITAJIET 

Id-delegazzjoni PETI żaret 3 tipi ta' faċilitajiet:  

 

1. Ċentru ta' akkoljenza ta' matul il-jum: Soluzzjoni ottimali għall-kura tal-persuni b'diżabilità 

f'faċilità bbażata fil-komunità  

 

Il-faċilità fil-belt ta' Trnava reċentement ġiet rinnovata totalment permezz ta' fondi tal-UE. Il-

kundizzjonijiet huma eċċezzjonalment tajbin, b'mod ċar aħjar mill-medja. Il-persuni 

b'diżabilità - madwar 20-30 - iqattgħu l-ġranet tagħhom fiċ-ċentru u jżommu lilhom infushom 

okkupati b'attivitajiet ta' artiġjanat. Programmi kulturali, kif ukoll ħarġiet fin-natura huma 

parti mill-ħajja ta' kuljum tagħhom. Huma jagħmlu eżerċizzji sportivi u jirċievu servizzi ta' 

benessri estensivi wkoll. 
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2. Faċilità li timpjega persuni b'diżabilità: Tingħata opportunità lill-persuni b'diżabilità li 

jsibu sodisfazzjon fix-xogħol li jieħdu gost jagħmlu 

 

It-Tea House, ukoll fil-belt ta' Trnava u wkoll ikkofinanzjata mill-fondi tal-UE, tinsab f'parti 

sabiħa mill-belt l-antika u tista' faċilment tikkompeti ma' kwalunkwe kafetterija attraenti fid-

dinja. Din timpjega persuni b'tipi ta' diżabilitajiet differenti1. Il-persuni b'diżabilità f'din il-

faċilità tipikament jaħslu l-platti, jgħinu fit-tħejjija tat-te u l-kafè, jaqdu lill-viżitaturi b'mod 

ġenerali u jgħinu 'l xulxin. 

 

  
 

                                                 
1 Id-diżabilitajiet tal-klijenti huma diżabilità intellettwali, poljomjelite b'diżabilità kkombinata, diżabilità viżwali 

(nuqqas ta' dawl), nuqqas ta' smigħ parzjali (bl-użu ta' apparat tas-smigħ), Down syndrome, distrofija muskolari, 

moviment limitat (fis-siġġu tar-roti), dipressjoni malinna. 
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3. Istituzzjoni residenzjali b'kapaċità kbira: istituzzjoni eżistenti fejn għadd kbir ta' persuni 

b'diżabilità jgħixu ħajjithom iżolati mill-bqija tas-soċjetà 

 

Sabiex jitwessa' l-għarfien tal-Membri tad-delegazzjoni u għar-raġuni tal-aċċessibilità tagħha 

(fil-muniċipalità ta' Zavar, qrib il-belt ta' Trnava), id-delegazzjoni żaret istituzzjoni 

residenzjali fit-tul arċetipali. L-istituzzjoni għandha 130 klijent raġel, li jgħixu ħajjithom 

kollha fil-faċilità, fi gruppi fi kmamar ta' bejn 4 u 6 persuni. Din il-faċilità wkoll ġiet 

rinnovata reċentement, minn riżorsi tal-gvern Slovakk. Il-faċilità kellha l-impressjoni li hija 

miżmuma tajjeb ħafna, id-dekorazzjoni u l-faċilitajiet komunitarji tagħha jagħtu l-impressjoni 

li hija superjuri għall-istituzzjonijiet konvenzjonali li l-persuni b'diżabilità jgħixu ħajjithom 

fihom fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant. 

  
 

Il-persuni b'diżabilità fl-istituzzjoni jinżammu okkupati b'xogħol artiġjanali u billi jieħdu 

ħsieb ġnien żgħir u ftit annimali. Il-ħajja ta' kuljum tagħhom tinkludi wkoll attivitajiet soċjali. 
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Kien hemm xi persuni msakkra f'iżolament, hekk kif id-delegazzjoni tal-PETI ġiet infurmata 

li dan jiġri għal raġunijiet ta' mġiba relatata ma' diżabilità mentali severa.  

 

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet: 

1.   Filwaqt li jaqsam it-tħassib tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-

Ewropa rigward il-persistenza ta' istituzzjonijiet kbar li jospitaw eluf ta' persuni 

b'diżabilità lil hinn mill-komunità1, iħeġġeġ lill-awtoritajiet Slovakki jieħdu azzjoni 

ulterjuri biex isaħħu r-ritmu tat-tranżizzjoni lejn servizzi bbażati fil-komunità u l-

għajxien fil-komunità fis-Slovakkja, b'attenzjoni speċifika għad-definizzjoni ta' pjan 

direzzjonali b'limiti ta' żmien ċari, għanijiet ċari u indikaturi li jistgħu jitkejlu; 

2. Jenfasizza l-ħtieġa li l-fondi tal-UE jintużaw biex tinbena l-inklużjoni soċjali u biex issir 

kontribuzzjoni notevoli għar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fis-Slovakkja, filwaqt li 

jiddispjaċih li attwalment m'hemmx dritt infurzabbli għall-persuni b'diżabilità li jgħixu 

ħajja indipendenti; 

3.  Jenfasizza l-importanza tat-taħriġ għal dawk li jfasslu l-politika u għall-ħaddiema tal-

kura tas-saħħa involuti fit-tranżizzjoni minn deistituzzjonalizzazzjoni għal kura bbażata 

fil-komunità; 

4.  Iħeġġeġ li l-finanzjament ta' servizzi soċjali jiġi ggarantit għas-servizzi bbażati fil-

komunità sabiex jegħleb il-prattika fejn il-muniċipalitajiet tipikament ma jħallsux għall-

kura bbażata fil-komunità meta jkun hemm istituzzjoni eżistenti; iħeġġeġ lill-

awtoritajiet Slovakki ma jappoġġjaw l-ebda investiment fil-ħolqien ta' dawk l-hekk 

imsejħa mini-istituzzjonijiet; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Slovakki ma jappoġġjawx l-

allokazzjoni ta' riżorsi mill-baġits nazzjonali u reġjonali għal istituzzjonijiet ħlief 

f'ċirkostanzi eċċezzjonali meta l-proċess ta' deistituzzjonalizzazzjoni jkun diġà għaddej 

imma l-alternattiva bbażata fil-komunità b'persunal ikkwalifikat tkun għadha ma ġietx 

assigurata u r-riżorsi jkunu investiti f'infrastruttura meħtieġa għall-għoti tal-kura 

meħtieġa;  

5.  Iħeġġeġ li jittieħdu passi biex jiġi inkoraġġit u appoġġjat l-involviment sinifikanti tal-

persuni b'diżabilità, il-qraba tagħhom u l-organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà ċivili 

fl-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-proġetti ffinanzjati mill-FSIE; 

jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa gwida biex tgħin lill-Istati Membri jilħqu 

r-responsabilitajiet tagħhom f'dan il-qasam; 

6.  Jirrikonoxxi l-ħidma u l-kontribuzzjoni dejjiema tal-NGOs differenti biex jipprovdu 

standards tal-ħajja aħjar u inklużjoni soċjali għall-persuni b'diżabilità; iqis li dawn 

għandhom rwol importanti fil-proċess ta' deistituzzjonalizzazzjoni, għaliex jipprovdu l-

ħila esperta u r-riżorsi tagħhom; jindika madankollu li l-finanzjament ta' dan il-proċess 

                                                 
1 Rapport mis-Sur Nils Muižnieks Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, wara ż-żjara 

tiegħu fir-Repubblika Slovakka bejn il-15 u d-19 ta' Ġunju 2015. 
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għandu essenzjalment jibqa' r-responsabilità tal-istat Slovakk;  

7.  Jibqa' attent għall-impenn muri f'isem l-awtoritajiet Slovakki matul iż-żjara tal-PETI 

biex jirrettifikaw id-dewmien li rriżulta fil-proċess ta' deistituzzjonalizzazzjoni fis-

Slovakkja, kif ukoll il-wegħda li jgħaddu l-messaġġ tad-delegazzjoni tal-PETI lill-

Kumitati ta' Monitoraġġ rispettivi biex iħaffu l-proċess tad-deistituzzjonalizzazzjoni fis-

Slovakkja, u jqis li l-bini ta' servizzi u infrastruttura biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni għal 

kura bbażata fil-komunità fis-Slovakkja jistgħu jikkontribwixxu bil-kbir għal dan il-

għan; 

8. Jilqa' l-informazzjoni li sitta minn tmien reġjuni awtonomi fis-Slovakkja huma lesti biex 

iniedu proġetti mal-preżentazzjoni taż-żewġ sejħiet għal proposti taħt il-Programm 

Operazzjonali Reġjonali Integrat f'Ottubru 2016, kif ukoll it-tħejjija tal-gvern Slovakk 

biex iħaffef l-attivitajiet ta' deistituzzjonalizzazzjoni minn Ottubru 2016 'il quddiem; 

9.  Iħeġġeġ li n-numru eżatt ta' persuni b'diżabilità li attwalment jgħixu f'istituzzjonijiet u 

f'postijiet oħra fis-Slovakkja u dejta aktar dettaljata u diżaggregata dwar il-karatteristiċi 

tagħhom u dwar il-karatteristiċi tal-istituzzjonijiet li jgħixu fihom jiġu stabbiliti, 

irreġistrati b'analiżi speċifika tal-gradi u t-tipi differenti ta' diżabilitajiet, hekk kif jinnota 

li r-referenza approssimattiva għal 40 000 persuna istituzzjonalizzata mhix suffiċjenti; 

jirrakkomanda wkoll il-ġbir ta' statistika dwar is-sitwazzjoni soċjali u ekonomika tal-

persuni b'diżabilità biex jiġu ffaċilitati t-tfassil u r-reviżjoni tal-politiki lejn l-

integrazzjoni; 

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tħejji analiżi komparattiva li tikkonċerna n-numru ta' persuni 

b'diżabilità f'istituzzjonijiet u l-perspettivi futuri tad-deistituzzjonalizzazzjoni fit-28 Stat 

Membru;  

11. Japprova li mekkaniżmi ta' monitoraġġ effiċjenti jidħu fis-seħħ rigward il-kwalità tas-

servizzi soċjali pprovduti u l-impatt attwali tagħhom fuq il-ħajja ta' kuljum tal-persuni 

b'diżabilità fil-kura istituzzjonali; 

12. Jiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet Slovakki dwar il-kundizzjoni ta' sostenibilità tal-

proġetti ta' deistituzzjonalizzazzjoni billi jindika li jeħtieġ li jkun hemm segwitu eżatt 

biex jitkejjel il-livell ta' sostenibilità, filwaqt li fl-istess ħin jenfasizza li finanzjament 

aħjar għas-servizzi soċjali għandu jkun ukoll ta' prijorità fil-baġit tal-UE ta' wara l-

2014-2020; 

13. Jistieden lill-awtoritajiet Slovakki jagħmlu użu sħiħ mill-Grupp ta' Ħidma 

Interdipartimentali stabbilit uffiċjalment u jibdew u jintensifikaw il-ħidma tiegħu 

mingħajr aktar dewmien; 

14. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-kapaċità ġuridika tal-persuni b'diżabilità fis-Slovakkja, 

billi jfakkar li l-persuni kollha mqiegħda f'istituzzjonijiet ġeneralment ikunu taħt 

kustodja u li din il-materja hija għalhekk ta' importanza kruċjali għalihom fil-ħajja ta' 

kuljum tagħhom; iħeġġeġ li l-persuni soġġetti għal deċiżjonijiet li jirrestrinġu l-kapaċità 

ġuridika tagħhom jinstemgħu matul il-proċeduri - anke jekk dan ikun jirrikjedi li l-

imħallef imur u jżur il-persuna fl-istituzzjoni, jekk dik il-persuna mhix kapaċi titlaq 

mill-istituzzjoni għas-smigħ -, u li l-ħiliet soċjali tagħhom jiġu meqjusa fid-

deċiżjonijiet;    
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15. Jilqa' r-riforma leġiżlattiva reċenti tar-regoli proċedurali li jirregolaw il-proċedimenti 

tal-kustodja u jirrakkomanda li l-awtoritajiet Slovakki jkomplu, f'konformità mal-

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, jieħdu passi leġiżlattivi 

biex jabolixxu kompletament id-deprivazzjoni tal-kapaċità ġuridika fil-Kodiċi Ċivili u 

jintroduċu teħid tad-deċiżjonijiet appoġġjat, ibbażat fuq ir-rispett għall-

awtodeterminazzjoni personali u għall-kunsens individwali, u jirrakkomanda wkoll lill-

awtoritajiet Slovakki li jiffaċilitaw l-istabbiliment mill-ġdid tal-kapaċità ġuridika tal-

persuni b'diżabilità fl-ikbar numru ta' każijiet possibbli; 

16. Jappoġġja bis-sħiħ aktar awtopromozzjoni u aktar azzjoni mill-persuni b'diżabilità li 

jirrappreżentaw lilhom infushom, l-opinjonijiet u l-interessi tagħhom fis-Slovakkja, bl-

għajta "Xejn Dwarna Mingħajrna", il-motto ferm iċċitat fil-Jum Internazzjonali tan-NU 

tal-Persuni b'Diżabilità fis-sena 2004;   

17.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-tneħħija tad-dritt tal-vot tal-persuni b'diżabilità fis-

Slovakkja, billi jtenni li l-għoti tad-dritt tal-vot lill-persuni kollha b'diżabilità u tad-dritt 

li joħorġu għall-elezzjoni mhux biss jagħtihom tgawdija sħiħa tad-drittijiet tagħhom, 

imma jżid ukoll il-viżibilità tagħhom fis-soċjetà;  

18.  Jistieden lill-awtoritajiet Slovakki jiżguraw li l-benefiċċju tal-kura ta' kull xahar 

iffinanzjat mill-istat li attwalment ġie trasferit għall-muniċipalitajiet ma jintużax għaż-

żamma tal-istituzzjonijiet, imma għandu jkun indikat u użat b'mod effettiv għat-titjib 

tal-istandards tal-ħajja u tal-inklużjoni soċjali tal-persuni b'diżabilità, bħall-istabbiliment 

ta' netwerk stabbli ta' għajnuna personalizzata bbażata fid-dar bi frekwenza xierqa, u 

jenfasizza li dan il-metodu għandu jkun ta' appoġġ għad-deistituzzjonalizzazzjoni 

għaliex jagħti lid-dipendenti l-għażla rigward il-forma ta' kura; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 

Slovakki jiżguraw li l-ammont tal-benefiċċju tal-kura ta' kull xahar iffinanzjat mill-istat 

jirrifletti l-ispejjeż attwali tas-servizzi soċjali u jkun biżżejjed għall-kopertura tagħhom; 

19. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Slovakki jippruvaw inaqqsu l-ostakoli burokratiċi għall-

proċeduri ta' akkwist pubbliku relatati ma' proġetti li jappoġġjaw id-

deistituzzjonalizzazzjoni u josservaw trasparenza assoluta tul il-proċeduri ta' akkwist 

pubbliku relatati; 

20.  Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tipprovdi l-għajnuna kollha possibbli lill-

awtoritajiet nazzjonali inkarigati bil-ġestjoni tal-Fondi rispettivi tal-UE li jikkonformaw 

bis-sħiħ mal-impenji tagħhom, f'dan il-każ lill-awtoritajiet kompetenti fis-Slovakkja, u 

biex tipproċedi bis-simplifikazzjoni tal-proċeduri kemmxejn burokratiċi u kumplessi; 

21.  Jilqa' l-impenn li sar mill-awtoritajiet Slovakki matul iż-żjara tal-PETI li jagħmlu s-

sena 2017 is-sena tal-fokus fuq is-sensibilizzazzjoni pożittiva tal-pubbliku relatata mal-

inklużjoni soċjali u l-ugwaljanza tal-persuni b'diżabilità, u jinnota li s-sensibilizzazzjoni 

għandha tinkludi l-vuċi tal-persuni b'diżabilità; 

22. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Slovakki jagħtu attenzjoni partikolari biex joffru lill-persuni 

b'diżabilità possibbiltajiet ta' tagħlim tul il-ħajja u aċċess aħjar għas-suq tax-xogħol; 

23.  Iħeġġeġ il-ħtieġa għal approċċ komprensiv permezz tal-ippjanar ta' integrazzjoni soċjali 

mit-tfulija 'l quddiem, b'edukazzjoni inklużiva u pjan ta' impjieg, bħal postijiet riservati 

fis-settur pubbliku u sistema ta' inċentivi fis-settur privat biex jippromwovu l-
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awtonomija tal-persuni b'diżabilità; 

24.  B'mod partikolari jistieden lill-awtoritajiet Slovakki jużaw il-fondi tal-UE biex 

jappoġġjaw lit-tfal biex jgħixu mal-familji tagħhom u jkunu inklużi totalment fl-aspetti 

kollha tal-ħajja tal-komunitajiet u tal-iskejjel tagħhom; 

25.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Slovakki jiżguraw servizzi aċċessibbli għall-familji b'persuni 

b'diżabilità, inkluż tfal, li jiffaċilitaw il-ħajja ta' kuljum tagħhom; barra minn hekk 

iħeġġeġ lill-awtoritajiet Slovakki jagħmlu servizzi disponibbli anke fil-lingwa materna 

għal persuni b'diżabilità li jappartjenu għal minoranza nazzjonali;  

26.  Iqis li d-deċiżjoni biex tiġi organizzata s-Sena Ewropea tal-Persuni b'Diżabilità li tiffoka 

fuq l-integrazzjoni sħiħa tal-persuni b'diżabilità1 għal darb'oħra tkun f'waqtha u tista' 

tikkontribwixxi tajjeb għall-promozzjoni ta' Unjoni Ewropea inklużiva għaċ-ċittadini u 

r-residenti kollha Ewropej; 

27. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea tħares b'aktar dettall lejn is-sitwazzjoni ta' 

investimenti f'istituzzjonijiet għal persuni b'diżabilità fis-Slovakkja u tappoġġja l-

evalwazzjoni sistematika tal-progress u l-effiċjenza tat-tranżizzjoni mill-kura 

istituzzjonali għal waħda bbażata fil-komunità, kif ukoll iħeġġeġ lill-Kumitat għall-

Baġits tal-Parlament Ewropew biex jeżamina aktar is-suġġett; 

28. Jirrakkomanda lill-awtoritajiet Slovakki jkomplu bid-djalogu mal-Parlament Ewropew 

fuq bażi regolari b'mod partikolari fil-forma ta' rapporti perjodiċi, bħal rapporti annwali 

ta' monitoraġġ, lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet rigward l-iżviluppi fil-proċess ta' 

deistituzzjonalizzazzjoni. 

 

 

                                                 
1 L-aħħar deċiżjoni tal-Kunsill ittieħdet f'Diċembru 2001 biex tħejji għas-Sena Ewropea tal-Persuni b'Diżabilità 

fl-2003. 


