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Įžanga 

Integracija į visuomenę turėtų būti laikoma visų neįgaliųjų 

teise, o ne atlygiu.“ 

Suinteresuotasis subjektas per konsultacijas su NVO 
 

BENDRA MISIJOS APŽVALGA 

 

Peticijų komiteto faktų nustatymo misijoje iš esmės siekta rasti atsakymus į daugyb3 

klausimų, kilusių vykdant Peticijų komiteto darbą, susijusį į Europos Sąjungos poveikiu 

neįgalių Europos piliečių1, kurie gyvena gydymo įstaigose ir todėl nėra integravęsi į 

visuomenę, gyvenimo kokybei. Šią temą nagrinėti Slovakijos Respublikoje2 nuspręsta dėl 

geografinės pusiausvyros, susijusios su anksčiau Peticijų komiteto surengtomis misijomis.  

 

Misijos požiūris be abejonės buvo pagrindinėmis teisėmis pagrįstas požiūris į ES struktūrinių 

ir investicijų fondų naudojimą neįgaliesiems skirtų ilgalaikės globos gyvenamųjų centrų 

priežiūrai (renovacijai, plėtrai ar statybai) Slovakijoje. Misijoje siekta išsiaiškinti, kaip galima 

parodyti ES solidarumą tinkamai teikiant finansavimą, kad juo nebūtų prisidedama prie 

didelių globos įstaigų, kuriose ribojama jų klientų laisvė būti visuomenės dalimi, išsaugojimo. 

 

Daugybė Vidurio ir Rytų Europos valstybių narių ES lėšas investuoja į gyvenamuosius 

centrus. Vis dėlto investicijos į numatomą tokių įstaigų priežiūrą ar plėtrą yra Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir JT neįgaliųjų teisių konvencijos pažeidimas, 

prieštarauja ES lygų galimybių, socialinės įtraukties ir nediskriminavimo politikai ir joms 

neturėtų būti teikiamas finansavimas. 

 

Peticijų komiteto misija surengta laiku, nes 2016 m. gegužės mėn. paskelbtos JT Neįgaliųjų 

teisių komiteto baigiamosios pastabos Slovakijai. Komitetas išreiškė didelį susirūpinimą dėl 

didelio gydymo įstaigose gyvenančių neįgalių asmenų skaičiaus Slovakijoje ir pažymėjo, kad 

deinstitucionalizavimo proceso3 pažanga pernelyg lėta ir nevisapusiška. JT komitetas 

rekomendavo, kad Slovakija pateiktų ir įgyvendintų tvarkaraštį, siekdama užtikrinti, kad 

deinstitucionalizavimo proceso vykdymas būtų paspartintas, be kita ko, įgyvendinant 

konkrečias papildomas priemones, kuriomis būtų užtikrintas visiems neįgaliesiems teikiamų 

bendruomeninių paslaugų stiprinimas. Komitetas taip pat rekomendavo Slovakijai daugiau 

neskirti nacionalinio biudžeto išteklių institucijoms ir, laikantis ERPF investavimo prioritetų, 

perskirstyti išteklius bendruomeninėms paslaugoms. 

 

Peticijų komiteto delegacija nustatė, kad JT pastabos buvo gana tikslios, nes konsultacijose 

tiek su negalios srities NVO, tiek su kompetentingomis valdžios institucijomis patvirtintas 

nepakankamas dabartinių tinkamų strategijų įgyvendinimas ir stebėtinai lėtas 

deinstitucionalizavimo proceso vykdymas. Iš tiesų, Peticijų komiteto misijoje patvirtinta, kad, 

kaip nurodyta C teminio skyriaus prieš misiją pateiktame informaciniame pranešime 

„Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir neįgalūs asmenys: padėtis Slovakijoje“, iki šiol 

Slovakijoje nė vienam neįgaliajam nesuteikta galimybė toliau gyventi visuomenėje pagal 

                                                 
1 Protinę negalią turintys suaugusieji. 
2 Toliau – Slovakija. 
3 Terminas deinstitucionalizavimas reiškia gyventojų perėjimą nuo didelių globos įstaigų prie bendruomeninių 

paslaugų. 
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deinstitucionalizavimo strategiją. 
 

Delegacijos nariai pirmiausia norėjo patys pamatyti įstaigas, kuriose šiuo metu gyvena 

neįgalūs asmenys Slovakijoje. Kad būtų susidarytas kuo platesnis vaizdas, buvo aplankytos 

trijų rūšių įstaigos: 1. Dienos priežiūros centras Trnavoje, kurio renovacija finansuota ES 

lėšomis ir kurio lankytojai integruojami į savo bendruomenę už gyvenamojo centro ribų ir į 

savo šeimas; 2. Įstaiga, kurioje dirba neįgalūs asmenys, esanti Trnavos istoriniame 

senamiestyje; ir 3. Ilgalaikės globos įstaiga netoliese esančioje Zavaro savivaldybėje. 

Pastaroji įstaiga nebuvo finansuojama ES lėšomis, tačiau buvo optimaliu atstumu nutolusi nuo 

kitų dviejų įstaigų, turėjo tuos pačius valdytojus, kaip ir kitos įstaigos, ir apsilankymas joje 

delegacijos nariams suteikė galimybę išvysti įstaigą, kurioje tarp nedidelio miesto įstaigos 

sienų ir gana atskirti nuo visuomenės gyvena 130 vyrų. 

 
Nuotraukoje matyti dienos priežiūros centro, 

kuriame lankėsi delegacija. lankytojų rankų darbo 

dovanos. Tuos produktus įsigyja netoliese esantys 

automobilių gamintojai, jie padovanojami kaip 

protokolinės dovanos arba jas nuperka dviejų gamyklų 

darbuotojai. Iš pardavimo gautos pajamos skiriamos 

lankytojų veiklai, pvz., išvykoms, teatro programoms ir kt.  

 

 

Šią informaciją pateikė 80 metų amžiaus moteris, 

kurios sūnus pastaruosius 20 m. lankosi šiame centre ir tai 

daryti pradėjo gerokai iki ES lėšomis finansuotos 

visapusiškos jo renovacijos. Ji teigia, kad jos sūnus labai 

džiaugiasi galėdamas kasdien lankytis renovuotame dienos 

priežiūros centre, kuriame lankytojai būna nuo ryto iki 

3 val. dienos, o vakare grįžta į savo šeimas. 
 

 

 

 

Peticijų komiteto delegacija tapo per misijos konsultacijas, kuriomis siekta pagerinti kasdienį 

neįgalių asmenų gyvenimą Slovakijoje, sutiktų suinteresuotųjų subjektų nuoširdaus 

įsipareigojimo liudininke. 

 

NVO primygtinai ragino Europos Komisiją ir Europos Parlamentą labiau tikrinti faktinę 

deinstitucionalizavimo įgyvendinimo pažangą Slovakijoje ir de facto ES lėšų naudojimą. Jos 

tikino, kad iš regiono ir nacionalinio biudžetų vis dar teikiamos investicijos senoms ir 

naujoms įstaigoms ir taip įtvirtinama institucinė priklausomybės ir atskyrimo nuo likusios 

visuomenės kultūra1. 

 

Slovakijos valdžios atstovai informavo delegaciją, kad didžioji dalis JT komiteto 

rekomendacijų Slovakijoje tapo deinstitucionalizavimo programomis. Vis dėlto iš pateiktos 

informacijos suprasta, kad nors stebėsenos priemonės įgyvendintos, labai vėluojama paskelbti 

abu kvietimus dėl projektų ir projektų įgyvendinimo pagal ERPF finansuojamą Integruotą 

regioninę veiksmų programą, kad būtų remiamos bendruomeninės priežiūros srities 

                                                 
1 Europos Komisijos žiniomis, šios investicijos neteikiamos iš ES struktūrinių ir investicijų fondų. 
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investicijos į infrastruktūrą ir įrangą, kurioms, remiantis skaičiavimais, reikia skirti 

200 mln. EUR. 

 

Ir peticijų komiteto delegacijos nariai, ir konsultacijose dalyvavę suinteresuotieji subjektai iš 

Slovakijos supranta, kad ilgalaikės globos įstaigų durų iškabų pakeitimas arba mažų įstaigų 

kūrimas iš tiesų nėra deinstitucionalizavimas ir ES neturėtų to remti. Pasidalijamojo valdymo 

srityje atsakomybė pirmiausia tenka Europos Komisijai, kuri, remdamasi kompetentingų ir 

negalios srityje aktyviai veikiančių NVO grįžtamąja informacija, gali pakeisti padėtį ir 

nutraukti netinkamai naudojamą ES finansavimą. Europos Parlamentas savo ruožtu užtikrina 

griežtą deinstitucionalizavimo proceso kontrolę Slovakijoje, kurią vykdyti jis gali įsipareigoti 

aktyviai remiamas Slovakijos valdžios institucijų, kurios per Peticijų komiteto vizitą 

įsipareigojo Peticijų komitetui reguliariai raštu pranešti apie veiksmų gaires ir konkrečius 

rezultatus, kurių pasiekta vykdant deinstitucionalizavimą Slovakijoje. 

 

Iki 2016 m. pabaigos Peticijų komitetui pažadėta atsiųsti pirmąją ataskaitą raštu apie tai, kaip 

ES lėšomis prisidedama prie deinstitucionalizavimo ir kaip projektai įgyvendinami 

Slovakijoje. 

 

IŠVADOS 

 

I. Konsultacijos su NVO 

Europos Komisija parengiamajame susitikime, kuris surengtas tam, kad delegacijos nariams 

būtų suteikta išsami informacija apie padėtį Slovakijoje, pranešė Peticijų komiteto delegacijai, 

kad deinstitucionalizavimo srityje veiklą vykdančios NVO yra stiprios ir tinkamai 

organizuotos.  

 

Šį pastebėjimą patvirtino tai, kad Europos Parlamento tarnyboje Bratislavoje vykusiose 

konsultacijose su Peticijų komiteto delegacija dalyvavo daugybė NVO1. Atsižvelgiant į 

Europos Komisijos rekomendaciją, dalyvauti taip pat pakviesta už neįgalius asmenis 

atsakinga Slovakijos komisijos narė2 Zuzana Stavrovská, kuri, kaip ir NVO, pateikė labai 

naudingų pastabų. 

                                                 
1 Dalyvavo šios NVO: Atviros visuomenės fondai, Slovakijos Respublikos Nacionalinė neįgaliųjų taryba, 

Slovakijos pagalbos protinę negalią turintiems asmenims asociacija, „Carissimi“, Protinę negalią turinčių 

asmenų paramos centras, „Socia“, Etniškumo ir kultūros mokslinių tyrimų centras, Socialinio darbo patariamoji 

taryba. 
2 Remiantis JT neįgaliųjų teisių konvencijos 12 straipsniu dėl lygybės prieš įstatymą, kurio dalyje numatytos 

atitinkamos ir veiksmingos garantijos, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui pagal tarptautinę žmogaus teisių 

teisę, 2015 m. birželio mėn. Slovakijoje įstatymu sukurta komisijos nario pozicija. Remiantis tuo, komisijos 

narys dalyvauja visuose su neįgalių asmenų teisių pažeidimais susijusiuose procesuose ir turi oficialiai nagrinėti 

visus skundus. 
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NVO nustatė keletą problemų Slovakijoje vykdomo deinstitucionalizavimo srityje: 

 

NVO ĮSIPAREIGOJIMAS BENDRAI FINANSUOTI NACIONALINĮ 

DEINSTITUCIONALIZAVIMO PROJEKTĄ 

NVO išreiškė susirūpinimą, kad Slovakijos valdžia tikisi, jog NVO pasidalys finansinę 

deinstitucionalizavimo naštą, nes tai, jų manymu, nėra pagrįsta, atsižvelgiant į tai, kad 

deinstitucionalizavimas – nacionalinis Slovakijos valdžios įsipareigojimas. Tokiai veiklai turi 

būti skirta reikiama nacionalinio biudžeto dalis, o atsakomybė už tai visų pirma priklauso 

vietos (savivaldybės, regiono) valdžios institucijoms1, kurios turi geriausias galimybes 

vykdyti bendruomeninės priežiūros veiklą. Kartu NVO išreiškė nepasitenkinimą dėl gana 

formalaus jų dalyvavimo dabartiniame konsultacijų mechanizme pobūdžio. 

 

NEPAKANKAMAS VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ ĮSIPAREIGOJIMAS VYKDYTI 

DEINSTITUCIONALIZAVIMO PROCESĄ IR VIETOS IŠTEKLIŲ TRŪKUMAS 

Kaip Europos Komisija nurodė misijos parengiamajame susitikime, deinstitucionalizavimas 

yra procesas ir su tuo susijusioje viešojoje nuomonėje pasiekta pažanga. Vis dėlto NVO 

išreiškė didelį susirūpinimą dėl nepakankamai veiksmingo vietos valdžios institucijų 

dalyvavimo aktyviai remiant pageidautinus pokyčius, susijusius su deinstitucionalizavimu. 

Kartais įstaigose dirbantys asmenys (vadovai, darbuotojai) stengiasi išvengti darbo praradimo. 

Tam tikrais atvejais šie asmenys turi glaudžius ryšius su administracija ir iš esmės stabdo 

deinstitucionalizavimo procesą2. Be to, NVO pabrėžė, kad nedidelės savivaldybės dažnai 

negali įgyvendinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų valstybės paramai gauti. 

 

PERNELYG LĖTAS IR SUSISKAIDĘS DEINSTITUCIONALIZAVIMO PROCESAS 

Politikos skyrius informaciniame susirinkime nurodė, kad pagal peržiūrėtą Nacionalinį 

deinstitucionalizavimo projektą iki 2020 m. suplanuota veikla apima mažiau kaip 10 proc. iš 

Slovakijoje veikiančios 861-os įstaigos ir kad iki šiol nė vienas neįgalusis iš institucinės 

priežiūros neperkeltas į bendruomeninę priežiūrą. NVO pranešė delegacijai, kad globos 

įstaigos gavo nedidelę paramą mokymams ir švietimui, tačiau nepradėjo tikrojo fizinio 

deinstitucionalizavimo etapo. NVO taip pat pasmerkė ESF finansuojamos žmogiškųjų išteklių 

                                                 
1 Nuo 2002 m. Slovakijoje pradėtas deinstitucionalizavimo procesas, kuris paskatino daugelį centrinės valdžios 

kompetencijų, įskaitant socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir švietimo aspektus, perkelti savivaldos ir 

regiono institucijoms.  
2 Kaip 2015 m. ataskaitoje nurodė Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras, „savivaldybių lygmeniu bei tarp 

medicinos ir kitų susijusių profesijų atstovų taip pat esama didelių tiesioginių interesų išsaugoti įstaigas“ ir 

atkreipia dėmesį į „savivaldos regionų, kurie yra svarbiausi institucinių paslaugų finansuotojai Slovakijoje, 

nenorą įgyvendinti nacionalinę deinstitucionalizavimo politiką“.  
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veiksmų programos ir ERPF finansuojamos integruotos regioninės veiksmų programos1 

sąveikos stoką ir nurodo, kad nors projektai buvo parengti, iki šiol dėl administracinių 

priežasčių nepanaudotas nė euras. Taip pat buvo išreikštas susirūpinimas dėl nepakankamo 

koordinavimo ir bendradarbiavimo nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis. 

 

ES FINANSUOJAMŲ DEINSTITUCIONALIZAVIMO PROJEKTŲ TVARUMAS 

NVO atkreipė dėmesį į didelį poreikį užtikrinti iš ES išteklių finansuojamų projektų tvarumą 

ir pabrėžė, kad šie projektai turėtų padėti Slovakijai pasivyti senesnes valstybes nares. Jos 

apgailestavo, kad Slovakijos nacionalinės programos2 deinstitucionalizavimo srityje 

nepratęstos laikotarpiui po 2020 m., ir buvo susirūpinusios dėl tolesnio su negalia susijusių 

paslaugų tvarumo. 

 

VADINAMŲJŲ MAŽŲ ĮSTAIGŲ STEIGIMO PAVOJUS 

Atsižvelgdamos į Politikos skyriaus informacinio susirinkimo išvadas, NVO taip pat 

primygtinai ragino ES lėšomis neremti mažesnių įstaigų, vadinamų mažomis įstaigomis, 

steigimo, net jeigu jomis būtų pagerinta fizinė aplinka, nes taip nesiekiama gyvenimo 

bendruomenėje tikslo. Be to, NVO apgailestavo, kad vis dar esama regioninių ir nacionalinių 

išteklių, kurie iš tiesų skiriami institucionalizavimui. 

 

INFORMACIJOS STYGIUS, NEPAKANKAMAS VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

NVO atkreipė dėmesį į tai, kiek nedaug visuomenė, regionų ar vietos lygmens valdžia iš tiesų 

žino apie neįgaliuosius, jų šeimas, jų bendruomenes ir poreikius. Atsižvelgdamos į Politikos 

skyriaus informacinio susirinkimo išvadas, jos tvirtai pabrėžė, kad informacinėmis 

kampanijomis, kuriomis būtų didinamas socialinis sąmoningumas, reikia panaikinti tarp 

visuomenės ir neįgalių asmenų esančias kliūtis. NVO apgailestavo dėl to, kad šiuo metu 

visuomenė, regis, nepasirengusi priimti neįgaliųjų. 

 

PASLAUGŲ, PREKIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEINAMUMAS 

NVO taip pat nurodė, kad neįgaliesiems reikia teikti tokią pagalbą, kuri kasdien prieinama 

negalios neturintiems asmenims. Pvz., netrukdomą naudojimąsi viešuoju transportu, kuris yra 

pagrindinė plačiajai visuomenei, tačiau ne neįgaliesiems prieinama paslauga. NVO pabrėžė, 

kad švietimas (kartu su švietimo srities patarimais), prekės ir sveikatos priežiūra turi tapti 

prieinami. Taip pat turi būti prieinamos ankstyvos intervencijos paslaugos, kurios, NVO 

manymu, nepakankamos ir joms trūksta deramų sąsajų su sveikatos priežiūros, 

patariamosiomis (įskaitant teisines), socialinėmis ir pedagoginėmis paslaugomis. NVO taip 

pat pabrėžė, kad Slovakijoje nedidelės savivaldybės, kurioms pavesta teikti socialines 

paslaugas, negali patenkinti neįgalių asmenų poreikių, nes joms trūksta finansinių pajėgumų ir 

profesionalios paramos. Be to, trūksta paslaugų, kuriomis teikiama parama šeimoms, kuriose 

yra neįgalių šeimos narių, įskaitant vaikus, ir trūksta prieinamų paslaugų nacionalinei 

mažumai priklausančių neįgaliųjų gimtąja kalba. 

 

NEĮGALIŲJŲ ĮTRAUKTIS DIDINANT AKTYVŲ JŲ DALYVAVIMĄ 

NVO primygtinai ragino vyriausybę imtis daugiau veiksmų, kuriais neįgaliesiems būtų 

                                                 
1 Pagal žmogiškųjų išteklių veiksmų programą maždaug 30 mln. EUR, o pagal integruotą regioninę veiksmų 

programą maždaug 200 mln. EUR skiriami su deinstitucionalizavimu susijusioms investicijoms Slovakijoje.  
2 Pvz., 2012–2015 m. nacionalinis veiksmų planas dėl perėjimo nuo institucinės prie bendruomeninės priežiūros 

socialinių paslaugų sistemoje, 2015–2020 m. nacionaliniai socialinių paslaugų vystymo prioritetai, 2016–

2020 m. nacionalinis veiksmų planas dėl perėjimo nuo institucinės prie bendruomeninės priežiūros socialinių 

paslaugų sistemoje arba 2014–2020 m. strategija dėl negalios. 
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padedama vystyti nepriklausomo gyvenimo įgūdžius, taip pat vykdyti neįgaliesiems skirtas 

informacines kampanijas, kurios jiems padėtų įveikti baimę gyventi nepriklausomai ir 

sumažinti įgytą priklausomybę nuo ilgalaikės globos įstaigų. Nurodyta, kad Slovakijoje labai 

mažai neįgaliesiems skirtos savipagalbos ir atstovavimo savo interesams. 

 

NEĮGALIŲ ASMENŲ TEISNUMAS 

NVO ir už neįgalius asmenis atsakinga Slovakijos komisijos narė išreiškė itin didelį 

susirūpinimą dėl to, kad neįgalieji visais gyvenimo aspektais (pvz., tuokdamiesi, atidarydami 

banko sąskaitą, stodami prieš teismą ar tribunolą, naudodamiesi teise balsuoti ir kt.) neturi 

kitiems asmenims prilygstančio teisnumo. Komisija pranešė Peticijų komiteto delegacijai, kad 

nuo 2016 m. liepos 1 d. nauju įstatymu dėl neteisminių procedūrų nebeleidžiamas visiškas 

teisnumo atėmimas, leidžiama tik iš dalies panaikinti teisnumą taikant griežtesnes sąlygas. 

Taip pat išlieka galimybė grąžinti teisnumą1. Šioje srityje Komisijos narė atkreipė dėmesį į 

teberengiamą civilinio kodekso pataisą, kuri reikalinga dėl to, kad materialinėje teisėje vis dar 

nurodomas tik visiškas teisnumas ir neįtrauktos nuostatos, kuriomis siekiama pagrįsto 

sprendimų priėmimo, ir todėl ji neatitinka JT neįgaliųjų teisių konvencijos 12 straipsnio. 

 

II. Konsultacijos su Slovakijos valdžios institucijomis2 

Slovakijos valdžios institucijos patvirtino Slovakijos įsipareigojimą pereiti nuo institucinės 

priežiūros prie bendruomeninių paslaugų ir kartu pabrėžė, kad deinstitucionalizavimo 

procesui vykdyti reikia daug laiko. Jos pripažino, kad iki šiol uždaryta labai nedaug įstaigų, 

tačiau paaiškino, kad daugelis įstaigų pradėjo deinstitucionalizavimo procesą ir 50 proc. jų 

pajėgumų skiriama tradiciniam veikimui, o kiti 50 proc. – bandomajam 

deinstitucionalizavimo etapui. Valdžios institucijos pabrėžė, kad nuo 2016 m. galima gauti 

finansinę paramą investicijoms į bendruomeninių socialinių paslaugų vystymą. 

 

 
 

STRATEGINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS SIEKIAMA REMTI SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ DEINSTITUCIONALIZAVIMĄ 

Peticijų komiteto delegacijai pranešta apie 2016–2020 m. Slovakijos vyriausybės pareiškimą, 

kuriame vyriausybė įsipareigojo „toliau remti socialinių paslaugų deinstitucionalizavimo 

procesą. Valdžios institucijos priminė, kad 2014–2020 m. Slovakija sustiprino savo 

įsipareigojimą vykdyti deinstitucionalizavimą ir kad Slovakijoje visos investicijos (į 

rekonstrukciją, plėtrą ar atnaujinimą) į esamas dideles įstaigas, kuriose toliau teikiamos 

                                                 
1 Praktikoje paprastai iš dalies. 
2 Peticijų komiteto delegacija susitiko su Slovakijos Darbo, Socialinių reikalų ir šeimos reikalų ministerijos 

vadovais, įskaitant ministrą, Slovakijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos atstovais ir už investicijas ir 

informaciją atsakingo ministro pirmininko pavaduotojo tarnybos vadovais. Pirmosios dvi – tai atitinkamai ESF ir 

ERPF valdymo institucijos, o pastaroji – 2016 m. birželio 1 d. įsteigta centrinė Europos struktūrinių ir investicijų 

fondų valdymo koordinavimo institucija. 
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socialinės paslaugos, laikomos netinkamomis gauti Europos struktūrinių ir investicijų fondų 

paramą.1 Taip pat nurodyta, kad socialinių paslaugų deinstitucionalizavimas bus įtrauktas į 

strateginius dokumentus „Nacionaliniai socialinių paslaugų vystymo prioritetai 2015–

2020 m.“ ir „Nacionalinė neįgalų asmenų gyvenimo sąlygų gerinimo programa 2014–

2020 m.“. Valdžios institucijos taip pat pranešė žinančios apie 2016 m. gegužės mėn. JT 

Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas, kurios, pasak valdžios institucijų, įtrauktos į 

nacionalines programas. Naują veiksmų planą (2016–2020 m.), pagrįstą 2011 m. Nacionaline 

deinstitucionalizavimo strategija2, numatyta įgyvendinti 2016 m. spalio mėn. 

 

ESF IR ERPF KOORDINAVIMO IR SĄVEIKOS LYGIS 

Slovakijos valdžios institucijos pranešė Peticijų komiteto delegacijai, kad tarpžinybinė darbo 

grupė, kurią sudaro kompetentingų skyrių ir susijusių pilietinės visuomenės organizacijų 

atstovai, sukurta tam, kad būtų išvengta problemų, panašių į didelį koordinavimo stygių 

ankstesniu programavimo laikotarpiu 2007–2013 m. Ekspertų institucija atsakinga už 

programų, kurios vykdomos kaip Europos struktūrinių ir investicijų fondų dalis, 

koordinavimą, taip pat ESI fondų ir kitų ES ar nacionalinių pagalbinių priemonių suderinimą. 

Šios darbo grupės tikslas – vykdyti bendrą planavimą Slovakijoje ir taip didinti Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų naudojimo veiksmingumą šalyje. Vis dėlto per konsultacijas 

patvirtinta, kad iki Peticijų komiteto delegacijos vizito darbo grupė nebuvo pradėjusi savo 

veiklos. 

 

DEINSTITUCIONALIZAVIMO PAŽANGOS STEBĖSENOS ĮSTAIGOS 

Slovakijos valdžios institucijos priminė integruotos regioninės veiksmų programos stebėsenos 

komiteto ir žmogiškųjų išteklių veiksmų programos stebėsenos komiteto pridėtinę vertę 

deinstitucionalizavimui, kai įstaigoms skiriama užduotis prižiūrėti atitinkamų veiksmų 

programų įgyvendinimą ir siekiant jų tikslų padarytą pažangą. Valdžios institucijos taip pat 

pabrėžė, kad už investicijas ir informaciją atsakingo ministro pirmininko pavaduotojo tarnyba 

galės smarkiai prisidėti prie viešosios politikos, kuria siekiama socialinių paslaugų 

deinstitucionalizavimo įgyvendinimo gerinimo Slovakijoje užtikrinant, kad iš ES lėšų 

teikiama parama būtų tinkamai siekiama deinstitucionalizavimo tikslų. 

 

ES LĖŠŲ, SKIRTŲ DEINSTITUCIONALIZAVIMUI 2014–2020 M. PROGRAMAVIMO 

LAIKOTARPIU, NAUDOJIMO PLANAVIMAS 

Slovakijos valdžios institucijos pranešė Peticijų komiteto delegacijai, kad 2016 m. spalio mėn. 

pagal integruotą regioninę veiksmų programą (ERPF) bus paskelbti du kvietimai teikti 

pasiūlymus. Pagal vieną programą 160 mln. EUR bus skirta perėjimui nuo esamų įstaigų prie 

bendruomeninių globos įstaigų skatinti, o pagal kitą – 32 mln. EUR biudžetas naujoms 

deinstitucionalizuotoms įstaigoms kurti. Šiais projektais siekiama supaprastinti prieigą prie 

veiksmingų ir kokybiškų viešųjų paslaugų konkrečiai siekiant skatinti socialinių paslaugų ir 

                                                 
1 Slovakija, vadovaudamasi programavimo laikotarpiu gautomis Europos Komisijos pastabomis, į integruotą 

regioninę veiksmų programą (ERPF) įtraukė apsaugos priemones, kuriomis siekiama remti perėjimą nuo 

institucinio socialinių paslaugų teikimo prie bendruomeninių paslaugų, kad būtų užtikrinta, kad lėšos negalėtų 

būti netinkamai naudojamos „humanizavimo“ reikmėms sumažinant didelių pajėgumų institucijas ir 

nepakeičiant jų pobūdžio nepriklausomu gyvenimu. Europos Komisija taip pat užtikrino, kad visos investicijos į 

pastatus ir įrangą būtų tarpusavyje susijusios su parama veiklai, kuri iš dalies finansuojama žmogiškųjų išteklių 

veiksmų programa (ESF), pvz., teikiant paramą bet kokioms didelėms įstaigoms su sąlyga, kad atitinkamai 

įstaigai bus nustatytas pertvarkos planas, išskyrus paramą institucinei priežiūrai arba remiamų įstaigų pajėgumų 

ribojimui. 
2 Socialinių paslaugų ir alternatyviosios globos deinstitucionalizavimo strategija Slovakijoje, 2011 m. 
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socialinės ir teisinės vaikų apsaugos ir socialinės globos priemonių veiksmingumo teikimo 

perkėlimą į bendruomenės lygmenį. Remiantis žmogiškųjų išteklių veiksmų programa (ESF), 

vėluojama įgyvendinti 5 nacionalinius projektus, kurių numatytas biudžetas siekia 

147 mln. EUR, taip pat rengiamas vienas nacionalinis projektas „Socialinių paslaugų įstaigų 

deinstitucionalizavimas. Parama pertvarką vykdančioms komandoms“ ir rengiami paklausa 

pagrįsti kvietimai. 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMAS 

Peticijų komiteto delegacijai pranešta, kad šiuo metu Slovakijos vyriausybė iš valstybės 

biudžeto už lovą per mėnesį sumoka 320 EUR savivaldybei, kuri finansuoja įstaigą, kuriose 

gyvena neįgalieji1. Valdžios institucijos pranešė, kad tikimasi, jog šios sumos dydis pagal 

naują įstatymą dėl socialinių paslaugų, įskaitant socialinį finansavimą, bus peržiūrėtas pirmoje 

2017 m. pusėje, o skiriama suma bus susijusi su neįgaliojo priklausomybe nuo gaunamos 

pagalbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Palyginti, nurodyta, kad vidutinė pensija Slovakijoje šiek tiek didesnė nei 400 EUR. 
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III. APSILANKYMAI ĮSTAIGOSE 

Peticijų komiteto delegacija apsilankė trijų rūšių įstaigose: 

 

1. Dienos priežiūros centras: Tinkamiausias neįgalių asmenų priežiūros bendruomeninėje 

įstaigoje sprendimas.  

 

Įstaiga Trnavoje neseniai visiškai renovuota ES lėšomis. Sąlygos čia itin geros, akivaizdžiai 

geresnės už vidutines. Maždaug 20–30 neįgalių asmenų leidžia dienas šiame centre ir užsiima 

rankdarbiais. Į jų kasdienį gyvenimą įtrauktos kultūros programos ir išvykos į gamtą. Jie daro 

mankštą ir taip pat gauna visapusiškas sveikatingumo paslaugas. 
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2. Įstaiga, kurioje dirba neįgalūs asmenys Neįgaliems asmenims suteikiama galimybė pasiekti 

pilnatvę dirbant mėgstamą darbą. 

 

„Arbatos namai“, taip pat įsikūrę Trnavoje ir taip pat bendrai finansuojami ES lėšomis, yra 

gražioje senamiesčio vietoje ir galėtų nesunkiai varžytis su bet kuria patrauklia kavine 

pasaulyje. Joje dirba skirtingą negalią turintys asmenys1Šioje įstaigoje neįgalūs asmenys 

paprastai plauna indus, padeda ruošti arbatą ir kavą, aptarnauja lankytojus ir padeda vieni 

kitiems. 

 

  
 

 
 

                                                 
1 Darbuotojų turimos negalios yra šios: protinis atsilikimas, poliomielitas su kombinuota negalia, regėjimo 

negalia (aklumas), dalinė klausos negalia (naudojami klausos aparatai), Dauno sindromas, raumenų distrofija, 

ribotas judėjimas (naudojant vežimėlį), piktybinė depresija. 
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3. Didelių pajėgumų globos įstaiga: įstaiga, kurioje atskirti nuo likusios visuomenės gyvena 

daug neįgalių asmenų. 

 

Kad būtų praplėstas delegacijos narių akiratis ir dėl pasiekiamumo (Zavaro savivaldybė, 

netoli Trnavos) delegacija apsilankė archetipinėje ilgalaikės globos įstaigoje. Šioje įstaigoje 

po 4–6 kambaryje gyvena 130 vyrų, kurie čia praleido visą savo gyvenimą. Ši įstaiga taip pat 

neseniai atnaujinta iš Slovakijos valdžios lėšų. Susidarė įspūdis, kad įstaiga labai gerai 

prižiūrima, jos dekoracijos ir bendruomeninės priemonės pasirodė geresnės už įprastų įstaigų, 

kuriose gyvena neįgalūs asmenys Vidurio ir Rytų Europoje. 

  
 

Šioje įstaigoje neįgalūs asmenys užsiima rankdarbiais ir prižiūri nedidelį sodą bei kelis 

gyvūnus. Į kasdienį gyvenimą taip pat įtraukta socialinė veikla. Įstaigoje buvo atskirai 

laikomų užrakintų asmenų, kurie, kaip paaiškinta Peticijų komiteto delegacijai, taip laikomi 

dėl su sunkia protine negalia susijusio elgesio. 

 

Išvados ir rekomendacijos 

Peticijų komitetas: 

1. pritardamas Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaro nuogąstavimams, kad didelės 

įstaigos, kuriose gyvena tūstančiai neįgaliųjų, toliau laiko juos atskirtus nuo 

bendruomenės1, primygtinai ragina Slovakijos valdžios institucijas imtis papildomų 

veiksmų, kad Slovakijoje būtų paspartintas perėjimas prie bendruomeninių paslaugų ir 

gyvenimo bendruomenėje, ypatingą dėmesį skiriant veiksmų gairių, į kurias būtų 

įtraukti aiškūs terminai, aiškūs tikslai ir išmatuojami rodikliai, nustatymui; 

2. pabrėžia, kad ES lėšas reikia naudoti socialinei įtraukčiai didinti ir reikšmingai prisidėti 

                                                 
1 Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaro Nilso Muižniekso ataskaita po 2015 m. birželio 15–19 d. vizito 

Slovakijoje. 
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prie pagarbos žmogaus teisėms Slovakijoje; apgailestauja, kad šiuo metu neįgyvendinta 

teisė neįgaliems asmenims gyventi nepriklausomai; 

3. pabrėžia, koks svarbus politikos formuotojų ir slaugos darbuotojų, kurie dalyvauja 

pereinant nuo deinstitucionalizavimo prie bendruomeninės priežiūros, rengimas; 

4. primygtinai ragina užtikrinti socialinių paslaugų finansavimą bendruomeninėms 

paslaugoms, kad būtų kovojama su praktika, kuria vadovaudamosi savivaldybės 

paprastai nemoka už bendruomeninę priežiūrą, kai yra įstaiga; primygtinai ragina 

Slovakijos valdžios institucijos neremti jokių investicijų į vadinamųjų mažų įstaigų 

kūrimą; primygtinai ragina Slovakijos valdžios institucijas neremti nacionalinio ar 

regiono biudžetų išteklių skyrimo įstaigoms, išskyrus išimtinius atvejus, kai jau 

vykdomas deinstitucionalizavimo procesas, tačiau dar nesukurta bendruomeninė 

alternatyva su kvalifikuotais darbuotojais ir ištekliai investuojami į reikiamai priežiūrai 

teikti reikalingą infrastruktūrą; 

5. primygtinai ragina imtis veiksmų, kuriais būtų skatinamas ir remiamas prasmingas 

neįgalių asmenų, jų giminių ir susijusių pilietinių organizacijų dalyvavimas ESI fondais 

finansuojamų projektų planavimo, įgyvendinimo ir stebėsenos srityje; ragina Europos 

Komisiją parengti gaires, kuriomis valstybėms narėms būtų padedama vykdyti savo 

įsipareigojimus šioje srityje; 

6. atkreipia dėmesį į įvairių NVO darbą ir ilgalaikį indėlį užtikrinant geresnį neįgalių 

asmenų gyvenimo lygį ir socialinę įtrauktį; mano, kad jos, teikdamos savo žinias ir 

išteklius, turi atlikti svarbų vaidmenį deinstitucionalizavimo procese; vis dėlto nurodo, 

kad Slovakija iš esmės turėtų likti atsakinga už šio proceso finansavimą; 

7. toliau stebi per Peticijos komiteto vizitą Slovakijos valdžios institucijų prisiimtą 

įsipareigojimą panaikinti vėlavimus, susijusius su deinstitucionalizavimo procesu 

Slovakijoje, taip pat įsipareigojimą atitinkamiems stebėsenos komitetams perduoti 

Peticijų komiteto delegacijų raginimą paspartinti deinstitucionalizavimo procesą 

Slovakijoje; mano, kad paslaugų ir infrastruktūros, kuriais bus supaprastintas perėjimas 

prie bendruomeninės priežiūros Slovakijoje, kūrimas gali gerokai prisidėti prie šio 

tikslo; 

8. palankiai vertina informaciją, kad šeši iš aštuonių savivaldos regionų Slovakijoje yra 

pasirengę pradėti vykdyti projektus, kai 2016 m. spalio mėn. pagal integruotą regioninę 

veiksmų programą bus paskelbti du kvietimai teikti pasiūlymus, ir Slovakijos 

vyriausybės pasirengimą nuo 2016 m. spalio mėn. paspartinti deinstitucionalizavimo 

veiklą; 

9. primygtinai ragina nustatyti tikslų neįgalių asmenų, kurie šiuo metu gyvena įstaigose ir 

kitur Slovakijoje, skaičių ir pateikti išsamesnius ir išskirstytus duomenis apie jų 

ypatumus ir įstaigų, kuriose jie gyvena, pobūdį ir įregistruoti juos, atsižvelgiant į 

įvairius negalios laipsnius ir rūšis, ir pažymi, kad apytikrės nuorodos, jog gydymo 

įstaigose gyvena 40 000 asmenų, nepakanka; taip pat rekomenduoja rinkti statistinius 

duomenis apie neįgalių asmenų socialinę ir ekonominę padėtį, kad būtų paprasčiau 

formuoti ir peržiūrėti politiką, kuria siekiama integracijos; 

10. ragina Komisiją parengti lyginamąją analizę, susijusią su įstaigose gyvenančių 
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neįgaliųjų skaičiumi ir būsimomis deinstitucionalizavimo perspektyvomis 28-iose 

valstybėse narėse; 

11. pritaria tam, kad būtų įgyvendinti veiksmingi stebėsenos mechanizmai, susiję su 

teikiamų socialinių paslaugų kokybe ir jų faktiniu poveikiu įstaigose gyvenančių 

neįgalių asmenų kasdieniam gyvenimui; 

12. ragina Slovakijos valdžios institucijas atkreipti dėmesį į deinstitucionalizavimo projektų 

tvarumą ir nurodo, kad reikia imtis konkrečių palaikomųjų priemonių, kad būtų 

nustatytas tvarumo lygis; kartu pabrėžia, kad geresnis socialinių paslaugų finansavimas 

taip pat turėtų būti ES biudžeto po 2014–2020 m. laikotarpio prioritetas; 

13. ragina Slovakijos valdžios institucijas visapusiškai pasinaudoti oficialiai įsteigta 

tarpžinybine darbo grupe ir nedelsiant pradėti bei didinti jos atliekamą darbą; 

14. išreiškia susirūpinimą dėl neįgalių asmenų teisnumo Slovakijoje ir primena, kad 

paprastai visi gydymo įstaigose gyvenantys asmenys yra globojami ir kad dėl to šis 

klausimas labai svarbus kasdieniam jų gyvenimui; primygtinai ragina procedūrose 

išklausyti asmenis, dėl kurių priimti jų teisnumą ribojantys sprendimai, net jeigu dėl to 

teisėtas turėtų aplankyti tą asmenį gydymo įstaigoje, jeigu jis negalės išeiti iš šios 

įstaigos, kad dalyvautų posėdyje, ir priimant šiuos sprendimus atsižvelgti į jų socialinius 

įgūdžius; 

15. palankiai vertina neseniai įvykdytą teisės aktų reformą, susijusią su procedūrinėmis 

taisyklėmis, kuriomis reglamentuojamos globos procedūros, ir rekomenduoja Slovakijos 

valdžios institucijos, laikantis JT neįgaliųjų teisių konvencijos, toliau teisiškai siekti 

civiliniame kodekse panaikinti teisnumo atėmimą ir įvesti pagrįstą sprendimų priėmimą, 

kuris būtų grindžiamas pagarba asmeniniam apsisprendimui ir individualiam sutikimui, 

taip pat rekomenduoti Slovakijos valdžios institucijoms kuo daugiau atvejų 

supaprastinti neįgalių asmenų teisnumo grąžinimą; 

16. visapusiškai remia didesnį sau, savo pažiūroms ir interesams atstovaujančių neįgalių 

asmenų atstovavimą sau ir aktyvesnius jų veiksmus Slovakijoje ir nurodo dažnai 

cituojamą 2004 m. JT tarptautinės neįgaliųjų dienos šūkį „nieko apie mus be mūsų“; 

17. išreiškia savo susirūpinimą dėl neįgalių asmenų balsavimo teisės atėmimo Slovakijoje ir 

pakartoja, kad balsavimo teisės ir teisės dalyvauti rinkimuose suteikimas visiems 

neįgaliesiems ne tik suteiks jiems galimybę visapusiškiau naudotis savo teisėmis, bet ir 

padidins jų matomumą visuomenėje; 

18. ragina Slovakijos valdžios institucijas užtikrinti, kad šiuo metu savivaldybei kas mėnesį 

perduodama valstybės finansuojamos priežiūros išmoka nebūtų naudojama įstaigų 

priežiūrai, bet būtų skirta ir efektyviai naudojama neįgalių asmenų gyvenimo sąlygoms 

gerinti ir socialinei įtraukčiai didinti, pvz., patikimam asmeniniams poreikiams 

pritaikytos tinkamu dažnumu namuose teikiamos pagalbos tinklui kurti, ir pabrėžia, kad 

tokiu būdu turėtų būti remiamas deinstitucionalizavimas, nes jis priklausomiems 

asmenims suteiktų galimybę pasirinkti priežiūros formą; primygtinai ragina Slovakijos 

valdžios institucijas užtikrinti, kad kas mėnesį skiriamos valstybės finansuojamos priežiūros 

išmokos dydis atitiktų faktines socialinių paslaugų išlaidas ir kad jo pakaktų joms apmokėti; 
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19. primygtinai ragina Slovakijos valdžios institucijas stengtis sumažinti biurokratines 

kliūtis, kylančias viešųjų pirkimų procedūroms, susijusioms su projektais, kuriais 

remiamas deinstitucionalizavimas, ir didžiausią dėmesį skirti susijusių viešųjų pirkimų 

procedūrų skaidrumui; 

20. ragina Europos Komisiją teikti visą įmanomą paramą nacionalinės valdžios 

institucijoms, kurioms, visapusiškai atsižvelgiant į jų įsipareigojimus, pavesta valdyti 

atitinkamus ES fondus (šiuo atveju – Slovakijos kompetentingoms valdžios 

institucijoms), ir toliau stengtis supaprastinti gana sudėtingas biurokratines procedūras; 

21. palankiai vertina per Peticijų komiteto vizitą Slovakijos valdžios institucijų prisiimtą 

įsipareigojimą, kad 2017 m. bus susitelkta į teigiamo visuomenės informuotumo, 

susijusio su neįgalių asmenų socialine įtrauktimi ir lygybe, didinimą, ir pažymi, kad 

didinant informuotumą reikia atsižvelgti į neįgaliųjų nuomonę; 

22. primygtinai ragina Slovakijos valdžios institucijas ypatingą dėmesį skirti mokymosi 

visą gyvenimą galimybės ir didesnių galimybių patekti į darbo rinką teikimui 

neįgaliesiems; 

23. primygtinai ragina, kad reikia priimti visapusišką požiūrį planuojant socialinę 

integraciją nuo ankstyvos vaikystės, taikant įtraukų švietimo ir užimtumo planą, pvz., 

skiriant vietas viešajame sektoriuje ir vykdant paskatų sistemą privačiajame sektoriuje, 

kad būtų skatinamas neįgalių asmenų savarankiškumas; 

24. ypač ragina Slovakijos valdžios institucijas naudoti ES lėšas vaikų gyvenimui su savo 

šeimomis ir visapusiškai jų įtraukčiai į jų bendruomenių ir mokyklų gyvenimą remti; 

25. primygtinai ragina Slovakijos valdžios institucijas šeimoms, kuriose yra neįgalių šeimos 

narių, įskaitant vaikus, užtikrinti prieinamas paslaugas, kurios supaprastintų jų kasdienį 

gyvenimą; be to, primygtinai ragina Slovakijos valdžios institucijas taip pat teikti 

paslaugas nacionalinėms mažumoms priklausančių neįgaliųjų gimtąja kalba; 

26. mano, kad sprendimas rengti Europos neįgaliųjų metus didžiausią dėmesį skiriant 

visapusiškai neįgalių asmenų integracijai1 būtų priimtas laiku ir galėtų prisidėti prie 

visiems Europos piliečiams ir gyventojams įtraukios Europos Sąjungos skatinimo; 

27. primygtinai ragina Europos Komisiją toliau domėtis investicijų į neįgalių asmenų 

įstaigas padėtimi Slovakijoje ir remti sistemingą pažangos ir perėjimo nuo institucinės 

prie bendruomeninės priežiūros vertinimą, taip pat ragina Europos Parlamento Biudžeto 

komitetą toliau nagrinėti šį klausimą; 

28. rekomenduoja Slovakijos valdžios institucijoms reguliariai tęsti dialogą su Europos 

Parlamentu, ypač teikiant periodines ataskaitas, pvz., metines stebėsenos ataskaitas, 

susijusias su deinstitucionalizavimo proceso pokyčiais, Peticijų komitetui. 

                                                 
1 Ankstesnis Tarybos sprendimas rengti 2003 m. Europos neįgaliųjų metus priimtas 2001 m. gruodžio mėn. 


