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Bevezetés 

„A társadalomba való beilleszkedésre nem mint jutalomra, 

hanem mint jogra kell tekinteni, mely minden fogyatékossággal 

élő személyt megillet.”  

Egy érdekelt fél a nem kormányzati szervekkel folytatott konzultáción 
 

A MISSZIÓ ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE 

 

A Petíciós Bizottság tényfeltáró látogatásának fő célja az volt, hogy választ találjon számos 

olyan kérdésre, amely a bizottság munkája során merült fel az Európai Uniónak az 

intézményekben élő, így a társadalomból kirekesztett, fogyatékossággal élő1 európai polgárok 

életminőségére kifejtett hatásával kapcsolatban. A Petíciós Bizottság korábban tett látogatásai 

tekintetében fennálló földrajzi egyensúly miatt a kérdéskör tanulmányozásának helyszínéül a 

Szlovák Köztársaságra2 esett a választás.  

 

A misszió kétségkívül egy alapjogokon nyugvó megközelítéssel vizsgálta a Szlovákiában 

található, fogyatékossággal élő személyek számára létrehozott, tartós gondozásra 

berendezkedett központok fenntartására (felújítására, bővítésére és építésére) szánt uniós 

strukturális és beruházási alapok felhasználását. Azt próbálta demonstrálni, hogy megfelelő 

finanszírozás révén hogyan tudja az Unió kifejezni szolidaritását oly módon, hogy azzal ne 

járuljon hozzá a betegek társadalmi beilleszkedését gátló, nagy méretű bentlakásos 

intézmények fennmaradásához. 

 

Több közép- és kelet-európai tagállamban uniós forrásokat fektetnek be az ilyen bentlakásos 

központokba. Az ilyen intézmények tervezett fenntartásába vagy bővítésébe történő beruházás 

azonban sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját és a fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ-egyezményt, valamint ellentétes az EU esélyegyenlőségre, társadalmi 

befogadásra és megkülönböztetésmentességre vonatkozó politikájával, ezért nem lehetne 

jogosult a támogatásra.  

 

A Petíciós Bizottság missziója időszerű volt, hiszen 2016 májusában hozták nyilvánosságra a 

fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-bizottság Szlovákiára vonatkozó 

záró észrevételeit. A bizottság mély aggodalmát fejezte ki a szlovákiai intézményekben lakó, 

fogyatékossággal élő személyek magas számát illetően, és megjegyezte, hogy az 

intézményesítettség csökkentésének3 folyamatát túl lassan és csak részben mozdítják előre. 

Az ENSZ bizottsága azt javasolta, hogy Szlovákia dolgozzon ki és teljesítsen egy ütemtervet 

az intézményesítettség csökkentésének előmozdítása érdekében, beleértve olyan kiegészítő 

intézkedések életbeléptetését, melyek a fogyatékossággal élő személyeket segítő közösségi 

alapú szolgáltatások megerősítését biztosítják. A bizottság továbbá úgy véli, hogy 

Szlovákiának a jövőben nem lenne szabad a nemzeti költségvetésből erőforrásokat 

elkülönítenie az intézmények számára, és ezen erőforrásokat ehelyett a közösségi alapú 

szolgáltatásokra kellene fordítania az ERFA prioritásaival összhangban. 

 

                                                 
1 Értelmi fogyatékossággal élő felnőttek. 
2 A továbbiakban: Szlovákia. 
3 Az „intézményesítettség csökkentése” kifejezés a nagyméretű bentlakásos intézmények lakóinak közösségi 

alapú létesítményekbe való áthelyezését foglalja magában.  
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A Petíciós Bizottság küldöttsége arra a következtetésre jutott, hogy az ENSZ észrevételei 

többnyire helytállóak, hiszen mind a fogyatékosságokra szakosodott nem kormányzati 

szervezetekkel, mind az illetékes kormányzati hatóságokkal folytatott konzultációk arra 

világítottak rá, hogy a létező jó stratégiákat nem alkalmazzák, és hogy az intézményesítettség 

csökkentése megdöbbentően lassan zajlik. A misszió valójában a C Tematikus Főosztály által 

összeállított, a missziót megelőző, „Európai strukturális és beruházási alapok és 

fogyatékossággal élő személyek: A szlovákiai helyzet” című beszámolójának állításait 

erősítette meg, mely szerint Szlovákiában az intézményesítettség csökkentésére irányuló 

stratégia keretein belül mindeddig egyetlen fogyatékossággal élő személy sem kapott 

lehetőséget a társadalomba való visszailleszkedésre.  
 

A küldöttség tagjainak elsődleges célja volt, hogy saját maguk vegyék szemügyre a 

fogyatékossággal élők számára jelenleg is otthont adó létesítményeket Szlovákiában. Hogy 

minél teljesebb képet kapjanak a helyzetről, három különböző típusú létesítménybe látogattak 

el: 1. egy uniós finanszírozásból teljesen felújított nagyszombati nappali ellátó központba, 

ahol a betegek a központon kívül mind a helyi közösségbe, mind saját családjukba be tudtak 

illeszkedni; 2. egy fogyatékossággal élő személyeket alkalmazó létesítménybe Nagyszombat 

történelmi belvárosában; valamint 3. egy tartós gondozásra berendezkedett intézménybe a 

közeli Zavar településen. Az utóbbi létesítmény ugyan nem részesült uniós támogatásban, de 

optimális távolságra fekszik a másik két létesítménytől, vezetőségük is megegyezik, és a 

látogatás lehetővé tette, hogy a küldöttség tagjai egy olyan intézmény működésébe is 

betekintést nyerjenek, amely 130 férfibetegnek ad otthont, akik egy kisvárosi intézmény négy 

fala között, a társadalomtól elzárva élik életüket. 

 
A képen a delegáció által meglátogatott nappali 

ellátó központ fogyatékossággal élő betegeinek kézzel 

készített ajándéktárgyai láthatóak. Ezeket a tárgyakat a 

közelben üzemelő személygépkocsi-gyárak vásárolják fel, 

és vagy protokollajándékként használják fel, vagy a két 

gyár alkalmazottai vásárolják meg őket. Az eladásokból 

befolyó pénzösszeget a betegek számára szervezett 

szabadidős tevékenységekre, úgy mint kirándulásokra, 

színházlátogatásra stb. fordítják.   

 

 

Ezt egy 80 éves hölgy mondta el, akinek fia 20 éve 

betege a központnak, mely idő túlnyomó része megelőzte az 

uniós finanszírozásból történt teljes felújítást. Elmondása 

szerint fia nagyon boldog, hogy minden nap elmehet a 

felújított nappali ellátó központba, ahol a betegek reggeltől 

délután 3-ig tartózkodnak, ezután pedig estére hazatérnek 

családjukhoz. 
 

 

 

 

A Petíciós Bizottság küldöttsége őszinte elkötelezettséget tapasztalt a fogyatékossággal élő 

szlovákiai személyek életminőségének javítása mellett a misszió során folytatott 

konzultációkon részt vevő valamennyi érdekelt fél részéről.  
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A nem kormányzati szervezetek határozottan felszólították a Bizottságot és a Parlamentet, 

hogy fokozottabban felügyeljék az intézményesítettség csökkentésének végrehajtását 

Szlovákiában és az uniós források de facto felhasználását. Határozottan állították, hogy a 

regionális és nemzeti költségvetésekből még mindig olyan régi és új intézményeket 

támogatnak, amelyek megszilárdítják a függés és a társadalomtól való elszigeteltség 

intézményi kultúráját1.  

 

A szlovák kormány képviselői arról tájékoztatták a küldöttséget, hogy az ENSZ ajánlásainak 

túlnyomó többségét az intézményesítettség csökkentését célzó programokká alakították 

Szlovákiában. A kapott tájékoztatásból azonban kiderült, hogy bár megfelelő ellenőrzési 

eszközöket vezettek be, mind a pályázati felhívások, mind a közösségi alapú létesítmények 

infrastruktúráját és felszereltségét mintegy 200 millió euróval segítő, az ERFA által 

támogatott Integrált Regionális Operatív Program keretein belül zajló projektek végrehajtása 

jelentős késésben van. 

 

A Petíciós Bizottság küldöttségének tagjai és a konzultációban részt vevő szlovákiai felek 

egyöntetűen úgy vélték, hogy a névtábla lecserélése a tartós gondozásra berendezkedett 

intézmények ajtain és a mini-intézmények létrehozása nem tekinthető az intézményesítettség 

csökkentésének, és az Uniónak nem szabadna támogatnia ezen lépéseket. A felelősség 

elsősorban az Európai Bizottságra hárul a megosztott irányítás vonatkozásában, hiszen a 

hozzáértő és rendkívül tevékeny, fogyatékossággal foglalkozó nem kormányzati szervezetek 

visszajelzéseire építve változásokat tudnak eszközölni, és a nem megfelelően felhasznált 

uniós forrásokat megszüntethetik. Az Európai Parlament feladata, hogy továbbra is alaposan 

vizsgálja az intézményesítettség csökkentésének folyamatát Szlovákiában, ahol számíthat a 

helyi kormányzati hatóságok tevékeny segítségére, mivel azok a Petíciós Bizottság látogatása 

során ígéretet tettek a bizottság rendszeres írásbeli tájékoztatására az intézményesítettség 

csökkentésének ütemtervéről és az abban elért konkrét eredményekről Szlovákiában.  

 

Az uniós forrásoknak az intézményesítettség csökkentéhez való hozzájárulásáról és a 

szlovákiai projektek haladásáról szóló első jelentést 2016 végére ígérték a Petíciós 

Bizottságnak.  

 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

I. Konzultációk nem kormányzati szervekkel 

Az előkészítő ülés során, mely azért került megrendezésre, hogy részletes adatokkal 

szolgáljanak a küldöttségi tagok számára Szlovákia helyzetéről, az Európai Bizottság  arról 

tájékoztatta a PETI-küldöttséget, hogy az intézményesítettség csökkentésért küzdő nem 

kormányzati szervezetek erősek és jól szervezettek.  

 

Ezt a megállapítást az is megerősítette, hogy nagy számban vettek részt2 nem kormányzati 

                                                 
1 AZ Európai Bizottság tudomása szerint ezek a befektetések nem az uniós strukturális és beruházási alapokból 

kerülnek finanszírozásra. 
2 A következő nem kormányzati szervezetek vettek részt a konzultáción: Nyílt Társadalom Alapítvány (Open 

Society Foundations), a Szlovák Köztársaság fogyatékossággal élő személyekért felelős nemzeti tanácsa, az 

értelmi fogyatékossággal élő személyeket támogató szlovákiai szövetség, Carissimi, Központ a Mentális 

Sérültek Jogaiért Alapítvány (Mental Disability Advocacy Center), Socia, Etnikai és Kulturális Kutatóközpont 

(Centre for the Research of Ethnicity and Culture), szociális munkát végzők tanácsadó testülete.        
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szervezetek a PETI-küldöttséggel folytatott konzultáción, melyet az Európai Parlament 

pozsonyi hivatalában rendeztek meg. Az Európai Bizottság javaslatához hűen Zuzana 

Stavrovskát, a fogyatékossággal élő személyek támogatásáért felelős szlovák biztost1 is 

meghívták, aki nagyon hasznos észrevételeket tett, csakúgy, mint a nem kormányzati 

szervezetek. 

  
 

 

A nem kormányzati szervezetek számos problémát fedeztek fel az intézményesítettség 

csökkentése terén Szlovákiában: 

 

A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK AZON KÖTELEZETTSÉGE, MELY 

SZERINT TÁRSFINANSZÍROZNIUK KELL AZ INTÉZMÉNYESÍTETTSÉG 

CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ NEMZETI PROJEKTET 

A nem kormányzati szervezetek aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a szlovák 

kormány arra számít, hogy a nem kormányzati szervezetek részt fognak venni az 

intézményesítettség csökkentésére irányuló projekt finanszírozásában, ami véleményük 

szerint nem indokolt, mivel az intézményesítettség csökkentése egy olyan nemzeti 

kötelezettségvállalás, melyet a szlovák kormány határozott meg. Megfelelő nemzeti 

költségvetési keretet kellene az ehhez hasonló tevékenységek finanszírozására biztosítani, a 

felelősség pedig elsősorban a helyi (települési és regionális) önkormányzatokra2 hárulna, 

amelyek a legjobb helyzetben vannak ahhoz, hogy végrehajtsák a közösségi alapú 

gondozáshoz kapcsolódó feladatokat. Emellett a nem kormányzati szervezetek 

elégedetlenségüknek adtak hangot a meglévő konzultációs keretben való részvételük 

meglehetősen formális jellege miatt. 

 

A HELYI HATÓSÁGOK RÉSZÉRŐL HIÁNYZIK AZ ELKÖTELEZETTSÉG AZ 

INTÉZMÉNYESÍTETTSÉG CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ FOLYAMATBAN VALÓ 

RÉSZVÉTEL IRÁNT, ÉS A HELYI FORRÁSOK IS SZŰKÖSEK 

Ahogyan azt az Európai Bizottság is kiemelte a kiküldetés előkészítő ülésén, az 

intézményesítettség csökkentése egy folyamat, és ez egyre inkább tudatosul a 

közvéleményben. Ugyanakkor a nem kormányzati szervezetek komoly aggodalmukat fejezték 

                                                 
1 A biztos posztját 2015 júniusában törvény útján hozták létre Szlovákiában, a fogyatékossággal élő személyek 

jogairól és törvény előtti egyenlőségükről szóló ENSZ-egyezmény 12. cikke alapján, amely a nemzetközi emberi 

joggal összhangban megfelelő és hatékony biztosítékokról rendelkezik a visszaélések megelőzésére. Ennek 

megfelelően a biztos minden olyan folyamatban részt vesz, amely a fogyatékossággal élő személyek jogainak 

megsértésével kapcsolatos, és minden panaszt hivatalosan kell kezelnie.    
2 2002 óta decentralizációs folyamat megy végbe Szlovákiában, melynek során számos hatáskör át lett ruházva a 

központi kormányzatról a települési és regionális hatóságokra, ideértve a szociális szolgáltatásokat, az 

egészségügyi ellátást és az oktatást is.   
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ki azzal kapcsolatban, hogy a helyi hatóságok nem vesznek részt aktívan az 

intézményesítettség csökkentéséhez szükséges változások támogatásában. Előfordul, hogy az 

intézmények által foglalkoztatott emberek (vezetőség, személyzet) igyekeznek elkerülni 

munkahelyük elvesztését. Előfordul, hogy ezek az emberek szoros kapcsolatban állnak a 

közigazgatással, és már a kezdetektől fogva gátat szabnak az intézményesítettség 

csökkentésére irányuló folyamatnak1.  Ezenfelül, a nem kormányzati szervezetek 

hangsúlyozták, hogy a kis települések gyakran képtelenek az állami támogatáshoz szükséges 

jogi követelményeknek megfelelni. 

 

AZ INTÉZMÉNYESÍTETTSÉG CSÖKKENTÉSE TÚL LASSÚ ÉS SZAKASZOS 

A tematikus főosztály tájékoztatója rámutatott arra, hogy a 2020-ig tartó időszakra vonatkozó, 

az intézményesítettség csökkentésére irányuló nemzeti projekt a 861 szlovákiai intézmény 

kevesebb mint 10%-ára terjed ki, és mindezidáig egy fogyatékossággal élő személy sem 

került át intézményi gondozásból közösségi alapú ellátásra. A nem kormányzati szervezetek 

arról tájékoztatták a küldöttséget, hogy a bentlakásos intézmények „puha” támogatásban 

részesültek a képzés és oktatás terén, tényleges kézzel fogható változásokon azonban nem 

mentek keresztül az intézményesítettség csökkentésének megvalósításáért. A nem 

kormányzati szervezetek kifogásolták továbbá az ESZA által finanszírozott Humánerőforrás-

fejlesztési Operatív Program és az ERFA által finanszírozott Integrált Regionális Operatív 

Program2 közötti szinergia hiányát, rámutatva arra, hogy noha készültek különböző projektek, 

adminisztratív okokból kifolyólag mindezidáig egy eurót sem használtak fel. Helytelenítették 

továbbá a nemzeti, regionális és helyi szintek közötti koordináció és együttműködés hiányát. 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL FINANSZÍROZOTT, INTÉZMÉNYESÍTETTSÉG 

CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ PROJEKTEK FENNTARTHATÓSÁGA  

A nem kormányzati szervezetek rámutattak az uniós forrásokból finanszírozott projektek 

fenntarthatóságának fokozott szükségére, és hangsúlyozták, hogy a projekteknek támogatniuk 

kellene Szlovákiát a régi tagállamokhoz való felzárkózásban. Sajnálatukat fejezték ki azzal 

kapcsolatban, hogy az intézményesítettség csökkentését célzó szlovák nemzeti programok3 

nem folytatódnak 2020 után, és aggályosnak találták a fogyatékossággal élő személyekkel 

kapcsolatos szolgáltatások jövőbeni fenntarthatóságát. 

 

AZ ÚGYNEVEZETT „MINI-INTÉZMÉNYEK” LÉTREHOZÁSÁNAK VESZÉLYE 

Összhangban a tematikus főosztály által készített tájékoztató megállapításaival, a nem 

kormányzati szervezetek óva intettek a mini-intézményeknek nevezett kisebb létesítmények 

uniós forrásokból való létrehozásától, még abban az esetben is, ha ezek javítanának a fizikai 

körülményeken, ugyanis az nem valósítaná meg a közösségben folytatott élethez fűződő célt. 

A nem kormányzati szervezetek sajnálatukat fejezeték ki azzal kapcsolatban is, hogy továbbra 

                                                 
1 Ahogyan azt az Európa Tanács emberi jogi biztosa is megfogalmazta 2015-ös jelentésében, „az intézmények 

fenntartásához fűződő, mélyen beágyazott hagyományos érdekek települési szinten, valamint az érintett 

egészségügyi és szakmai körökben is jelen vannak”. Arra is hivatkozott, hogy „az önkormányzattal rendelkező 

régiók, amelyek a szlovákiai intézményi szolgáltatások legjelentősebb támogatói, vonakodnak a nemzeti 

intézményesítettség csökkentésére irányuló politikák végrehajtásától.”   
2 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében közel 30 millió eurót, az Integrált Regionális 

Operatív Program keretében pedig egy 200 millió euróra becsült összeget szánnak az intézményesítettség 

csökkentéséhez kapcsolódó beruházásokra.    
3 Például a szociális szolgáltatások rendszerén belül az intézményi gondozásról a közösségi ellátásokra való 

átállásról szóló 2012 és 2015, valamint a 2016 és 2020 közötti időszakokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek, 

, a  szociális szolgáltatások fejlesztését célzó, 2015 és 2020 közötti időszakot érintő nemzeti prioritások vagy a 

2014–2020 közötti időszakra szóló fogyatékosságügyi stratégia. 
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is vannak olyan helyi, regionális és állami források, melyek az intézményesítettséget 

támogatják. 

 

A TÁJÉKOZTATÁS ÉS A TÁRSADALMI TUDATOSSÁG HIÁNYA 

A nem kormányzati szervezetek rámutattak arra, hogy milyen keveset tudnak az emberek, 

illetve a regionális és helyi önkormányzatok a fogyatékossággal élő személyekről, valamint 

azok családjairól, közösségeiről és szükségleteiről. Összhangban a tematikus főosztály által 

készített tájékoztató megállapításaival, erősen hangsúlyozták a társadalom és a 

fogyatékossággal élő személyek közötti akadályok lebontásának fontosságát, amit a 

társadalmi tudatosság növelését célzó tájékoztatási kampányok segítségével lehetne elérni. A 

nem kormányzati szervezetek sajnálatukat fejezték ki, mivel úgy tűnik, hogy a társadalom 

még nem áll készen a fogyatékossággal élő személyek elfogadására. 

 

A SZOLGÁLATÁSOKHOZ, AZ ÁRUKHOZ ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ 

VALÓ HOZZÁFÉRÉS  

A nem kormányzati szervezetek szerint elengedhetetlen, hogy minden olyan támogatás, 

melyhez a fogyatékosság nélkül élő személyek napi szinten hozzájuthatnak, elérhetővé váljon 

a fogyatékossággal élő személyek számára is. Ilyen például a tömegközlekedés 

akadálymentes használata, mely alapszolgáltatásként érhető el a szélesebb rétegek számára, 

de nem a fogyatékossággal élők körében. A nem kormányzati szerveztek kiemelték, hogy az 

oktatást (az oktatási tanácsadást is ideértve), az árukat és az egészségügyi ellátást 

mindenféleképpen elérhetővé kell tenni. Csakúgy, mint a korai beavatkozási szolgáltatásokat, 

melyek a nem kormányzati szervezetek szerint elégtelennek bizonyultak, és nem kötődnek 

megfelelően az egészségügyi, tanácsadói (a jogit is ideértve), társadalmi, valamint a 

pedagógiai szolgáltatásokhoz. A nem kormányzati szervezetek kiemelték, hogy az olyan kis 

szlovákiai települések, melyeket szociális szolgáltatások végrehajtásával bíztak meg, nem 

képesek a fogyatékossággal élő személyek szükségleteinek kielégítésére az ehhez szükséges 

pénzügyi kapacitás, valamint szakmai támogatás hiánya miatt. Ezenfelül hiány merül fel az 

olyan szolgáltatások terén is, melyek olyan családokat támogatnak, ahol fogyatékossággal élő 

felnőtt vagy gyermek él, és ugyanez a helyzet a nemzeti kisebbséghez tartozó 

fogyatékossággal élők anyanyelvén elérhető szolgáltatásokkal is. 

 

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK BEFOGADÁSA AKTÍV 

SZEREPVÁLLALÁSUK TÁMOGATÁSÁVAL  

A nem kormányzati szervezetek arra sürgették a kormányt, hogy több intézkedést eszközöljön 

a fogyatékossággal élő személyek független életviteléhez szükséges készségek fejlesztésének 

támogatása érdekében, és hozzon létre olyan tájékozató kampányokat, melyek segíthetik 

leküzdeni a fogyatékossággal élő személyek függetlenségtől való félelmeit, és csökkenthetik a 

hosszú távon igénybe vehető, bentlakásos intézményektől való, tanult függőségüket. Az is 

említésre került, hogy Szlovákiában nagyon kevés az önsegítő program és az egyéni 

felelősségvállalás.  

 

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK JOGKÉPESSÉGE 

A nem kormányzati szervezetek, valamint a fogyatékossággal élő személyek támogatásáért 

felelős szlovák biztos részéről különös aggály merült fel, nevezetesen az, hogy a 

fogyatékossággal élő személyeket az élet nem minden területén illeti meg a másokéval azonos 

jogképesség (mint például a házasságkötés, a bankszámlanyitás során, a bíróság előtt, 

valamint a szavazati jog gyakorlásakor stb.). A biztos arról tájékoztatta a PETI-küldöttséget, 

hogy a peren kívüli eljárásra vonatkozó új jogszabály 2016. július 1-jétől nem teszi lehetővé a 
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jogképességtől való teljes mértékű megfosztást, és a jogképesség részleges megvonását is 

csak szigorúbb feltételek mellett engedélyezi. A jogképesség visszaállítása1 lehetőségként 

továbbra is fennáll. Ezzel összefüggésben a biztos hangsúlyozta a polgári törvénykönyv 

folyamatban levő módosítását, amelyre amiatt van szükség, hogy az anyagi jog jelenleg csak 

a teljes jogképességre hivatkozik, és nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek célja a 

támogatott döntéshozatal, így nem felel meg a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

ENSZ-egyezmény 12. cikkének.  

 

II. A szlovák hatóságokkal folyatott konzultációk2 

A szlovák hatóságok megerősítették Szlovákia azon kötelezettségvállalását, mely az 

intézményi gondozásról a közösségi ellátásokra való átállásra vonatkozik, kiemelve egyúttal, 

hogy az intézményesítettség csökkentése időigényes folyamat. Elismerték, hogy mindezidáig 

csupán kevés intézményt zártak be, de elmagyarázták, hogy sok olyan intézmény van, amely 

elindult az intézményesítettség csökkentése felé vezető úton, oly módon, hogy kapacitásuk 

egyik felét hagyományos módon használják fel, míg a fennmaradó 50%-ot az 

intézményesítettség csökkentésének kísérleti szakaszára fordítják. A hatóságok 

hangsúlyozták, hogy 2016-tól a közösségi alapú szociális szolgáltatások fejlesztésére szánt 

beruházások számára pénzügyi támogatás lesz elérhető.  

 

 
 

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYESÍTETTSÉGE CSÖKKENTÉSÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁT CÉLZÓ STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK 

A PETI-küldöttséggel ismertették a Szlovák Köztársaság kormányának 2016 és 2020 közötti 

időszakra vonatkozó nyilatkozatát, amelyben a kormány elkötelezi magát „a szociális 

szolgáltatások intézményesítettségének további csökkentése mellett.” A hatóságok 

emlékeztettek arra, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakban Szlovákia tovább növelte 

elkötelezettségét az intézményesítettség csökkentése és az iránt, hogy Szlovákiában a már 

létező, nagy befogadóképességű, hosszú távú szociális szolgáltatást nyújtó létesítményeket ne 

ismerjék el semmilyen olyan beruházásra (újjáépítésre, bővítésre vagy korszerűsítésre) 

jogosultnak, amelyet az esb-alapokból finanszíroznának.3  Arról is említést tettek, hogy a 

                                                 
1 A gyakorlatban általában csak részlegesen. 
2 A PETI-küldöttség találkozott a Szlovák Köztársaság munkaügyi, szociális és családügyi minisztériumának 

rangidős tisztviselőivel, ideértve a minisztert is, a Szlovák Köztársaság mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

minisztériumának képviselőjével, valamint a beruházásokért és információs társadalomért felelős 

miniszterelnök-helyettes hivatalának rangidős tisztviselőivel. Az első kettő az ESZA, illetve az ERFA irányító 

hatósága, míg az utóbbi az európai strukturális és beruházási alapok központi koordinációs hatósága, melyet 

2016. június 1-jén hoztak létre. 
3 Az Európai Bizottság programozási időszak alatt tett megfigyeléseit szem előtt tartva Szlovákia biztosítékokat 

is beépített az Integrált Regionális Operatív Programba, amelynek feladata azon folyamat támogatása, amely a 

szociális szolgáltatások intézményi helyett közösségi alapon történő biztosításához vezet, így garantálva azt, 

hogy az alapokkal ne lehessen visszaélni az intézmények „emberközelibbé tétele”, azaz a nagy 
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szociális szolgáltatások intézményesítettségének mentesítését „A szociális szolgáltatások 

2015 és 2020 közötti fejlesztésének nemzeti prioritásai” és a „Nemzeti program a 

fogyatékossággal élő személyek életkörülményeinek javítására 2014 és 2020 között” című 

stratégiai dokumentumokba is bele kell foglalni. A hatóságok ugyancsak elmondták, hogy 

tisztában vannak a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-bizottság által 

tett 2016. májusi ajánlásokkal, amelyeket a nemzeti programokba is beillesztettek. Az új, 

2016 és 2020 közötti időszakra szóló cselekvési tervet, amelynek alapját az 

intézményesítettség csökkentésének 2011. évi nemzeti stratégiája1 adja, 2016 októberében 

akarták elfogadni. 

 

AZ ESZA ÉS AZ ERFA KÖZÖTTI KOORDINÁCIÓ ÉS SZINERGIA MÉRTÉKE 

A szlovák hatóságok értesítették a PETI-küldöttséget, hogy létrehoztak egy, az illetékes 

szervek és civil társadalmi szervezetek képviselőiből álló intézményközi munkacsoportot 

azért, hogy elkerüljék az előző, 2007 és 2013 közötti programozási időszakban felmerült 

olyan problémákat, mint a koordináció nagy mértékű hiánya. A szakértői testület egyrészt az 

esb-alapok részeként végrehajtott programok koordinálásáért, másrészt az esb-alapok és más 

uniós vagy nemzeti kiegészítő eszközök szinkronizálásáért felelős. A munkacsoport 

létrehozásának célja tehát az, hogy általa megvalósulhasson a közös tervezés Szlovákiában, és 

hogy ennek következtében nagyobb hatékonysággal használják fel az országban az európai 

strukturális és beruházási alapokat.  Ugyanakkor a konzultációk során megerősítették, hogy a 

PETI-küldöttség látogatásának időpontjáig a munkacsoport még nem kezdte meg működését.  

 

AZ INTÉZMÉNYESÍTETTSÉG CSÖKKENTÉSÉNEK FOLYAMATÁT ELLENŐRZŐ 

SZERVEK 

A szlovák hatóságok felelevenítették, hogyan segíti elő az intézményesítettség 

csökkentésének folyamatát az Integrált Regionális Operatív Program Ellenőrzőbizottságának 

és a Emberi Erőforrásokért Operatív Program Ellenőrzőbizottságának munkája, amelyeknek 

az a feladatuk, hogy felügyeljék az egyes operatív programok végrehajtását és a céljaik 

eléréséhez vezető úton tett előrehaladást. A hatóságok azt is kiemelték, hogy beruházásokért 

és informatizálásért felelős miniszterelnök-helyettes hivatala érdemben hozzá fog tudni járulni 

a szociális szolgáltatások intézményesítettségének csökkentését előmozdító közpolitika 

végrehajtásának megerősítéséhez Szlovákiában, méghozzá úgy, hogy az Unió által nyújtott 

támogatásokat az intézményesítettség csökkentésével kapcsolatos célkitűzések elérésének 

megfelelő módon használják fel.     

 

AZ INTÉZMÉNYESÍTETTSÉG CSÖKKENTÉSÉRE SZÁNT UNIÓS TÁMOGATÁSOK 

FELHASZNÁLÁSI TERVE A 2014–2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKRA 

A PETI-küldöttséget a szlovák hatóságok tájékoztatták arról, hogy 2016 októberében az 

Integrált Regionális Operatív Program égisze alatt két pályázati felhívást is közzétesznek 

majd.  Az egyik, 160 millió eurós pályázat célja annak a folyamatnak az előmozdítása, amely 

                                                                                                                                                         
befogadóképességű intézmények méretének csökkentése céljából anélkül, hogy azok működési elvét 

megváltoztatva az önálló életvitelre rendeznék be őket. Az Európai Bizottság azt is megerősítette, hogy 

bármilyen, épületekbe vagy felszerelésbe történő beruházásnak összefüggésben kell állnia az Emberi 

Erőforrásokért Operatív Program keretében finanszírozott tevékenységek támogatásával például úgy, hogy 

akármilyen nagyméretű létesítmény támogatását ahhoz a feltételhez kötik, hogy az érintett létesítményhez 

átalakítási tervet is csatolni kell, vagy hogy megtagadják az intézményesített gondozás támogatását, illetve 

korlátozzák a támogatott létesítmények kapacitását. 
1 Stratégia az intézményesítettség csökkentéséért a szociális szolgáltatások rendszerében és alternatív gondozás a 

Szlovák Köztársaságban, 2011. 
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során a már fennálló intézményeket közösségi alapú ellátással működő létesítményekké 

alakítják át, míg a másik pályázat keretén belül 32 millió eurót szánnak új, nem intézményi 

alapon működő létesítmények építésére. E projektek célja a hatékony és minőségi 

közszolgáltatásokhoz való egyszerűbb hozzáférés elősegítése azon konkrét terv részeként, 

amely megkönnyítené azt az átmenetet, melynek eredményeképpen a szociális szolgáltatások 

nyújtását, továbbá a gyermekek szociális és jogi védelmét és a gondnokság alá helyezés ügyét 

érintő lépések végrehajtását közösségi szintre helyeznék át. Az Emberi Erőforrásokért 

Operatív Program keretén belül öt nemzeti projektet hajtanak végre (késéssel) 147 millió 

eurós szerződéses értékkel, míg a „Szociális szolgáltatási létesítmények 

intézményesítettségének csökkentése – Támogatás az átalakítással foglalkozó csoportoknak” 

című nemzeti program az előkészítési fázisnál tart, és már ennek során is végrehajtanak igény 

szerinti lehívásokat.  

 

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSA 

A PETI-küldöttség információi szerint a szlovák kormány jelenleg havi 320 eurót fizet 

ágyanként az állami költségvetésből annak a településnek, amely finanszírozza azt az 

intézményt, amelyben a fogyatékossággal élő személyt elhelyezték1.  A hatóságok arról 

tájékoztatták a küldöttséget, hogy ezt az összeget felül fogják vizsgálni a szociális 

szolgáltatásokról, többek között a közösségi finanszírozásról szóló, 2017 első felében várható 

új törvény keretein belül, és a kifizetett összeg nagyságát az határozza majd meg, hogy a 

fogyatékos személy milyen mértékben függ a neki juttatott segélytől.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LÁTOGATÁS A LÉTESÍTMÉNYEKBEN 

A PETI-delegáció a következő három, különböző típusú létesítményben tett látogatást:  

 

1. Nappali gondozóközpont: Ideális megoldás a fogyatékossággal élő emberek közösségi 

                                                 
1 Összehasonlításképpen Szlovákiában az átlagnyugdíj értéke kevéssel haladja meg a 400 eurót. 
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alapú létesítményben történő gondozására.  

 

A nagyszombati központot nemrég teljesen felújították uniós támogatások segítségével. A 

körülmények rendkívül jók, egyértelműen átlag felettiek. A körülbelül 20–30 

fogyatékossággal élő személy napközben a központban, kézműveskedéssel tölti el az idejét. A 

kulturális programok, akárcsak a természetjárás, mindennapi életük részét képezik. 

Sporttevékenységeik mellett széles körű wellness-szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fogyatékossággal élőket foglalkoztató létesítmény: Lehetővé teszi a fogyatékossággal élők 

számára a munkában történő kiteljesedést úgy, hogy élvezik is, amit csinálnak. 

 

A szintén Nagyszombaton található „Tea House”, amelyet ugyancsak uniós támogatásokból 

finanszíroztak, az óváros egyik gyönyörű részében található, és könnyen felvehetné a versenyt 
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a világ bármelyik vendégcsalogató kávézójával. A fogyatékosság különböző típusaitól 

szenvedő embereket alkalmaznak itt1, akiknek rendszerint a mosogatás, a tea és kávé 

elkészítésében való segédkezés, a vendégek általánosságban vett kiszolgálása, valamint az 

egymásról való gondoskodás a feladata. 

 

  
 

 
 

3. Nagy befogadóképességű bentlakásos intézmény: Olyan létesítmény, amelyben nagyszámú 

fogyatékossággal élő ember lakik elszigetelve a társadalom többi részétől. 

                                                 
1 A dolgozók olyan betegségektől szenvednek, mint az értelmi fogyatékosság, a fogyatékossággal járó 

gyermekbénulás vagy a látáskárosulás (vakság), továbbá vannak köztük részleges halláskárosodással (ők 

hallókészüléket használnak), Down-kórral, izomsorvadással, mozgáskorlátozottsággal (ők kerekesszékkel 

közlekednek) és depresszióval küzdők is. 
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Annak érdekében, hogy a küldöttség tagjai nagyobb betekintést nyerhessenek, továbbá azért, 

mert könnyen megközelíthető (Zavar településen, Nagyszombat városához közel található), a 

küldöttség meglátogatott egy tipikus, tartós gondozásra berendezkedett bentlakásos 

intézményt is.  Az intézménynek 130 férfi lakója van, akik teljes életüket a létesítményen 

belül, négy–hatágyas szobákban élik le.  A létesítményt nemrégiben a szlovák kormány által 

nyújtott források segítségével szintén felújították. Nagyon jól fenntartott intézmény 

benyomását kelti, a hagyományos, közép- és kelet-európai, fogyatékossággal élő emberek 

számára létrehozott intézetekhez képest berendezése és közösségi létesítményei jobbnak 

tűnnek. 

  
 

A fogyatékossággal élő személyek itt kézműveskedéssel, valamint az ott található kisebb kert 

és néhány állat körüli munka elvégzésével foglalhatják el magukat.  A szociális 

tevékenységek szintén mindennapjaik részét képezik. A PETI-küldöttség értesülése szerint a 

szellemi fogyatékosságukból eredő komoly viselkedési problémák miatt néhányukat 

elkülönítve, bezárva tartják.  

 

Következtetések és ajánlások 

A Petíciós Bizottság: 

1.   osztozva az Európa Tanács emberi jogi biztosának azon aggodalmában, amely szerint 

továbbra is a hatalmas méretű intézmények vannak többségben, ahol több ezer 

fogyatékossággal élő személy él távol az emberi közösségektől1, arra sürgeti a szlovák 

hatóságokat, hogy tegyenek további lépéseket a közösségi alapú szolgáltatásokra és a 

közösségi életre való áttérés szlovákiai meggyorsítása érdekében, különös tekintettel 

egy egyértelmű határidőkkel, célokkal és mérhető eredménymutatókkal rendelkező 

                                                 
1 Nils Muižnieks úrnak, az Európa Tanács emberi jogi biztosának jelentése a Szlovák Köztársaságban tett 2015. 

június 15–19-i látogatásáról.  



 

PE593.830v03-00 14/17 CR\1113278HU.docx 

HU 

ütemterv kidolgozására; 

2. hangsúlyozza a társadalmi befogadás kiépítésére irányuló és az emberi jogok 

tiszteletben tartásához jelentősen hozzájárulni képes uniós támogatások szükségességét 

Szlovákiában, sajnálva, hogy jelenleg a fogyatékossággal élő embereknek nincs 

törvénnyel érvényesíthető joguk az önálló életvitelhez; 

3.  kiemeli az intézményesítettség csökkentésében és a közösségi alapú ellátásra való 

áttérésben szerepet játszó szakpolitikai döntéshozók és gondozók képzésének 

fontosságát; 

4.  sürgeti, hogy a szociális szolgáltatásokra szánt pénzügyi támogatást a közösségi alapú 

szolgáltatások kapják meg azért, hogy ellensúlyozzák a települések azon gyakorlatát, 

amely szerint a közösségi alapú gondozásra jellemzően nem áldoznak pénzt, ha egyszer 

már rendelkeznek egy fennálló intézménnyel;  arra buzdítja a szlovák hatóságokat, hogy 

ne támogassák az úgynevezett „mini intézmények” létesítésére szánt beruházásokat; 

szorgalmazza, hogy a szlovák hatóságok ne támogassák azt, hogy az intézmények a 

nemzeti és regionális költségvetési forrásokból kapjanak támogatást, vagy csakis 

kivételes esetben, ha az intézményesítettség csökkentésének folyamata már 

megkezdődött, de a közösségi alapú, képzett személyzettel rendelkező alternatíva még 

nem elérhető, és ha a szükséges ellátás biztosításához elengedhetetlen infrastruktúra 

kiépítésébe már megtörtént a források befektetése;  

5.  sürgeti, hogy biztassák és támogassák a fogyatékossággal élő embereknek, azok 

rokonainak és az illetékes társadalmi szervezeteknek érdemben történő bevonását az 

esb-alapokból finanszírozott projektek tervezési, végrehajtási és megfigyelési 

folyamataiba; felszólítja az Európai Bizottságot, hogy készítsen útmutatást, amellyel 

segíti a tagállamokat e téren fennálló kötelezettségeik teljesítésében; 

6.  elismeri a különböző nem kormányzati szervezeteknek a fogyatékossággal élő 

személyek jobb életkörülményeinek és társadalmi befogadottságának biztosítása terén 

végzett munkáját és az ezekhez való hosszú távú hozzájárulását;  úgy gondolja, hogy 

szakértelmük és forrásaik felajánlásán keresztül fontos szerepet kell játszaniuk az 

intézményesítettség csökkentésének folyamatában; ugyanakkor felhívja a figyelmet 

arra, hogy e folyamat finanszírozása elsősorban a szlovák állam feladata kell, hogy 

maradjon; 

7.  nem hagyja figyelmen kívül a szlovák hatóságok által a PETI-küldöttség látogatása 

során mutatott elkötelezettséget az iránt, hogy orvosolják az intézményesítettség 

csökkentése terén Szlovákiában jelentkező késedelmeket, valamint a hatóságok azon 

ígéretét sem, hogy átadják az illetékes programfelügyeleti bizottságoknak a PETI-

küldöttség üzenetét, amely szerint az intézményesítettség csökkentésére irányuló 

folyamatot fel kell gyorsítani Szlovákiában, és figyelembe kell venni azt is, hogy a 

szolgáltatások és az infrastruktúra fejlesztése nagyban hozzájárulna e cél eléréséhez, 

mivel megkönnyíti a közösségi alapú gondozásra való áttérést; 

8. üdvözli a hírt, amely szerint nyolcból hat szlovák önkormányzattal rendelkező kerület 

készen áll a 2016. októberi Integrált Regionális Operatív Program keretében 

meghirdetett két pályázati felhívásra reagálva projekteket elindítani, valamint azt is, 

hogy a szlovák kormány 2016 októberétől kezdve kész az intézményesítettség 
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csökkentése érdekében gyorsított eljárást kezdeni; 

9.  szorgalmazza, hogy készüljön felmérés a jelenleg Szlovákiában intézményekben vagy 

máshol élő fogyatékos személyek pontos számáról, hogy szolgáltassanak részletesebb 

és nemek szerint lebontott adatokat betegségük természetéről és azokról az 

intézményekről, amelyekben élnek, hogy regisztrálják őket fogyatékosságuk különböző 

mértéke és típusa szerint, megjegyezve, hogy nem elégséges, ha a fogyatékossággal élő 

emberek számáról csupán egy megközelítőleges, irányadó adatot adnak meg (amelyet 

mellesleg 40 000 főre becsülnek);   javasolja, hogy a fogyatékossággal élő emberek 

társadalmi és gazdasági helyzetéről is készítsenek statisztikákat, hogy megkönnyítsék az 

integrációra irányuló szakpolitikák kidolgozását és felülvizsgálatát; 

10.  felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen összehasonlító elemzést az intézményekben élő, 

fogyatékossággal küzdő emberek számáról és az intézményesítettség csökkentésének 

jövőbeli kilátásairól a 28 tagállamban;   

11. helyesli, hogy hatékony felügyeleti mechanizmusokat léptessenek életbe az embereknek 

nyújtott szociális szolgáltatások minőségével és azoknak az intézményi gondozás alatt 

álló, fogyatékossággal élő emberek mindennapi életére gyakorolt hatásával 

kapcsolatban; 

12. felhívja a szlovák hatóságok figyelmét az intézményesítettség csökkentésére irányuló 

projektek fenntarthatóságának feltételeire, rámutatva arra, hogy a fenntarthatóság 

szintjének felméréséhez pontos nyomon követési terv szükséges, és egyúttal 

hangsúlyozza azt is, hogy a szociális szolgáltatások hatékonyabb finanszírozásának a 

2014–2020 utáni uniós költségvetés egyik központi elemét kell képeznie; 

13. kéri a szlovák hatóságokat, hogy teljes mértékben vegyék igénybe a hivatalosan 

felállított intézményközi munkacsoport szolgálatait, és minden további késlekedés 

nélkül kezdjék meg és gyorsítsák fel a munkát; 

14. aggodalmát fejezi ki a Szlovákiában élő, fogyatékossággal küzdő személyek 

jogképességével kapcsolatban, emlékeztetve arra, hogy az intézményekben elhelyezett 

személyek általában gondnokság alatt állnak, ami rendkívüli módon kihat a mindennapi 

életükre; szorgalmazza, hogy az eljárás alatt hallgassák meg azon személyeket, akiknek 

a jogképességét korlátozni kívánják – még akkor is, ha a bírónak ezért az intézményben 

kell meglátogatnia a szóban forgó személyt, amennyiben az nem képes a meghallgatás 

idejére elhagyni azt –, és hogy szociális képességeiket vegyék figyelembe a 

döntéshozatal során;    

15. üdvözli a gondnoksági eljárásra vonatkozó eljárási szabályok friss jogi reformját, és 

javasolja, hogy a szlovák hatóságok tegyenek további, a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban lévő jogi lépéseket a 

polgári törvénykönyvben leírt jogképesség megfosztásának teljes eltörléséért, és 

vezessék be az egyéni önmeghatározás és személyes beleegyezés tiszteletben tartásán 

alapuló támogatott döntéshozatalt, továbbá azt is javasolja a szlovák hatóságoknak, 

hogy könnyítsék meg a fogyatékossággal élő egyének jogképességének visszaállítását 

minden lehetséges esetben; 

16. teljes mértékben támogatja azt, hogy Szlovákiában a fogyatékossággal élők jobban 
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kiálljanak jogaikért és többet tegyenek saját maguk, álláspontjuk és érdekeik képviselete 

érdekében, felidézve az ENSZ által létrehozott fogyatékossággal élők nemzetközi 

napjának 2004-es, sokat idézett „Semmit rólunk nélkülünk!” mottóját;   

17. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Szlovákiában megfosztják a fogyatékossággal élő 

embereket választójoguktól, megismételve, hogy választásra jogosultságuk és 

választhatóságuk biztosítása nemcsak jogaik teljesebb körű érvényesítését, hanem 

társadalmi jelenlétük növelését is eredményezné;  

18. felszólítja a szlovák hatóságokat annak biztosítására, hogy a jelenleg a településeknek 

utalt havi állami ápolási támogatást ne az intézmények fenntartására költsék, hanem 

különítsék el, és ténylegesen a fogyatékossággal élő emberek életszínvonalának és 

társadalmi befogadottságának növelésére használják fel például úgy, hogy létrehoznak 

egy olyan stabil hálózatot, amelynek feladata a személyre szabott, megfelelő 

gyakorisággal, a fogyatékossággal élő egyén otthonában történő támogatásnyújtás, 

hangsúlyozva, hogy egy ehhez hasonló módszer az intézményesítettség csökkentését is 

elősegítené, mivel lehetőséget adna a gondozottaknak az ápolási forma 

megválasztására; buzdítja a szlovák hatóságokat annak garantálására, hogy a havi állami 

ápolási támogatás tükrözze a szociális szolgáltatások tényleges költségeit és elég legyen 

azok fedezésére; 

19. szorgalmazza, hogy a szlovák hatóságok próbálják meg visszaszorítani az 

intézményesítettség csökkentését támogató projektekkel kapcsolatos közbeszerzési 

eljárások útjában álló bürokratikus akadályok számát, és hogy az efféle közbeszerzési 

eljárások során a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra törekedjenek; 

20. felkéri az Európai Bizottságot egyrészt arra, hogy minden lehetséges módon támogassa 

azon, az uniós támogatások kezelésével megbízott nemzeti – jelen esetben az illetékes 

szlovák – hatóságokat, amelyek teljes mértékben teljesítik kötelezettségeiket, másrészt 

pedig arra, hogy folytassa a meglehetősen összetett bürokratikus eljárások egyszerűbbé 

tételét; 

21. üdvözli, hogy a szlovák hatóságok a PETI-küldöttség látogatása során elkötelezettséget 

mutattak az iránt, hogy 2017-et a fogyatékossággal élők társadalmi befogadottságára és 

egyenlőségére irányuló pozitív társadalmi figyelemfelhívás évének nyilvánítsák, 

megjegyezve, hogy ennek részeként a fogyatékossággal élőket is meg kell kérdezni; 

22. sürgeti a szlovák hatóságokat, hogy a fogyatékossággal élő emberek élethosszig tartó 

tanulása biztosításának, valamint a munkaerőpiachoz való jobb hozzáférésének különös 

figyelmet szenteljenek; 

23. felhívja a figyelmet arra, hogy szükség van egy átfogó, a társadalomba való 

beilleszkedés módját már gyermekkortól kezdve kidolgozó megközelítési tervre, 

amelynek részét képezi az inkluzív oktatás és valamilyen foglalkoztatási terv is, például 

az, hogy a közszférában helyeket tartanak fenn a fogyatékossággal élők számára, a 

magánszférában pedig ösztönzők rendszerével támogatják azok önállóságának 

előmozdítását; 

24. határozottan felszólítja a szlovák hatóságokat arra, hogy az uniós juttatásokat a 

családjaikkal élő gyermekek támogatására fordítsa, és teljes mértékben legyen jelen 
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ezen gyerekek lakóközösségeinek és iskoláinak életében; 

25. szorgalmazza, hogy a szlovák hatóságok biztosítsák azon családok számára a 

mindennapi életet megkönnyítő szolgáltatásokhoz való hozzáférést, amelyekben 

fogyatékos személy él, beleértve a gyerekeket is; arra biztatja továbbá a szlovák 

hatóságokat, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó fogyatékossággal élő személyek 

számára az anyanyelvükön is tegyék elérhetővé a szolgáltatásokat;  

26. úgy véli, hogy a fogyatékossággal élő személyek európai évének ismételt 

megszervezése1 – amelynek középpontjában a fogyatékossággal élők teljes társadalmi 

beilleszkedése áll – ismét időszerű lenne, továbbá hatékonyan hozzájárulhatna a minden 

polgárt és tartózkodási engedéllyel rendelkező egyént befogadó Európai Unió 

létrehozásához; 

27. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy alaposabban vizsgálja meg a Szlovákiában 

található, fogyatékossággal élő személyek számára létrehozott intézményekbe történő 

beruházások helyzetét, és támogassa az intézményi alapúról a közösségi alapú ellátásra 

való áttérés előrehaladásának és hatékonyságának rendszeres értékelését, valamint az 

Európai Parlament Költségvetési Bizottságát is arra biztatja, hogy további vizsgálatokat 

folytasson ez ügyben; 

28. javasolja, hogy a szlovák hatóságok továbbra is folytassák az Európai Parlamenttel 

megkezdett párbeszédet, különösképpen a Petíciós Bizottságnak megküldött, az 

intézményesítettség csökkentésének folyamatában történt előrehaladásról szóló 

időszakos jelentések (például éves ellenőrzési jelentések) formájában. 

 

 

                                                 
1 A Bizottság legutóbb 2001 decemberében döntött úgy, hogy 2003-at a fogyatékossággal élő személyek európai 

évének nevezi ki. 


