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Sissejuhatus 

„Elu ühiskonda integreerituna ei tohiks käsitelda hüvena, 

vaid kõigi puudega inimeste õigusena.“  

Vabaühendustega toimunud konsultatsioonides osalenud sidusrühma liige 
 

LÄHETUSE ÜLDINE ÜLEVAADE 

 

Petitsioonikomisjoni teabekogumislähetuse peaeesmärk oli leida vastused paljudele 

küsimustele, mis on esile kerkinud petitsioonikomisjoni töös, mille raames käsitletakse 

Euroopa Liidu mõju nende liidu kodanike elukvaliteedile, kellel on puue1 ja kes elavad 

hoolekandeasutuses ega ole seega ühiskonda integreeritud. Küsimust otsustati uurida Slovaki 

Vabariigis2, pidades silmas geograafilist tasakaalu petitsioonikomisjoni varasemate lähetuste 

suhtes.  

 

Lähetuse lähtepunkt oli kahtlemata põhiõigustel põhinev lähenemisviis Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide kasutamisele puudega inimeste pikaajaliste hooldekeskuste korrashoiuks 

(renoveerimine, laiendamine või ehitamine) Slovakkias. Lähetuse käigus sooviti teada saada, 

kuidas näidata õigel viisil ELi solidaarsust rahastamise kaudu nii, et see ei aitaks kaasa selliste 

suurte hoolekandeasutuste püsima jäämisele, mis piiravad oma klientide vabadust 

ühiskonnaelus osaleda. 

 

Mitmed Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriigid investeerivad hooldekeskustesse ELi vahendeid. 

Selliste asutuste kavandatud korrashoiuks või laiendamiseks tehtavad investeeringud rikuvad 

siiski Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

sätteid ning on vastuolus võrdseid võimalusi, sotsiaalset kaasatust ja mittediskrimineerimist 

käsitleva ELi poliitikaga ning ei tohiks seetõttu olla rahastamiskõlblikud.  

 

Petitsioonikomisjoni lähetus toimus õigel ajal, kuna 2016. aasta mais avaldati ÜRO puuetega 

inimeste õiguste komitee lõppjäreldused Slovakkia kohta. Komitee väljendas sügavat muret 

hoolekandeasutustes elavate puudega inimeste suure hulga pärast Slovakkias ning märkis, et 

deinstitutsionaliseerimise3 protsess edeneb liiga aeglaselt ja osaliselt. ÜRO komitee soovitas 

deinstitutsionaliseerimise protsessi kiirendamiseks Slovakkial esitada ja rakendada ajakava, 

sealhulgas kehtestada konkreetsed lisameetmed, et tagada kogukonnapõhiste teenuste 

tõhustamine kõigi puudega inimeste jaoks. Samuti soovitas komitee Slovakkial lõpetada 

riigieelarvest vahendite eraldamine asjaomastele asutustele ning suunata vahendid ümber 

kogukonnapõhistesse teenustesse kooskõlas Euroopa Regionaalarengu Fondi 

investeerimisprioriteetidega. 

 

Petitsioonikomisjoni delegatsioon leidis, et ÜRO järeldused olid üsna täpsed, kuna 

konsultatsioonid nii puudeküsimustega tegelevate vabaühendustega kui ka pädevate 

valitsusasutustega kinnitasid, et olemasolevaid häid strateegiaid rakendatakse vähe ning 

deinstitutsionaliseerimise protsess toimub hämmastavalt aeglaselt. Petitsioonikomisjoni 

lähetus tegelikult kinnitas seda, mida märgiti enne lähetust esitatud poliitikaosakonna C 

                                                 
1 Intellektipuudega täiskasvanud. 
2 Edaspidi „Slovakkia“. 
3 Deinstitutsionaliseerimine tähendab suurtes hoolekandeasutustes elavate inimeste üleminekut 

kogukonnapõhistele teenustele.  
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ülevaates Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning puudega inimeste kohta, 

keskendudes olukorrale Slovakkias (European Structural and Investment Funds and People 

with Disabilities: Focus on the Situation in Slovakia), et Slovakkias ei ole seni ühelegi 

puudega inimesele antud võimalust jätkata elu ühiskonnas deinstitutsionaliseerimise strateegia 

raames.  
 

Delegatsiooni liikmete jaoks oli esmatähtis näha oma silmaga Slovakkias neid asutusi, kus 

praegu elavad puudega inimesed. Selleks, et saada võimalikult laiaulatuslik ülevaade, hõlmas 

visiit kolme liiki asutusi: 1) Trnava linnas asuv päevahooldekeskus, mis on ELi vahendite abil 

täielikult renoveeritud ja mille kliendid on väljaspool hooldekeskust kaasatud nii kogukonda 

kui ka oma perekonda; 2) Trnava ajaloolises vanalinnas asuv asutus, kus töötavad puudega 

inimesed ning 3) läheduses asuvas Zavari omavalitsusüksuses asuv pikaajaline 

hoolekandeasutus. Viimati nimetatud asutust ei rahastatud ELi vahenditest, kuid see asus 

kahest teisest asutusest optimaalses kauguses, omas nendega sama juhtkonda ning selle 

külastamine võimaldas delegatsiooni liikmetel näha asutust, millel on 130 meessoost klienti, 

kes elavad oma elu väikelinna asutuse seinte vahel, olles ühiskonnast üsna eraldatud. 

 
Fotol on kujutatud delegatsiooni külastatud 

päevahooldekeskuse puudega klientide käsitööna valminud 

kingitusi. Tooteid ostavad lähipiirkonnas asuvad 

autotootjad, kes kingivad neid seejärel protokolliliste 

kingitustena, või kahe asjaomase tehase töötajad. Müügist 

saadav tulu kulutatakse klientidele pakutavatele 

tegevustele, näiteks ekskursioonidele, teatrikülastustele 

jne.  

 

 

Seda infot jagas 80-aastane daam, kelle poeg on 

olnud keskuse klient viimased 20 aastat, kusjuures 

suurema osa sellest ajast enne keskuse täielikku 

renoveerimist ELi vahendite abil. Ta ütles, et tema poeg 

läheb iga päev väga hea meelega renoveeritud 

päevahooldekeskusesse, kus selle kliendid viibivad 

hommikust kuni kella 15.00ni ning naasevad seejärel 

õhtuks oma perekonna juurde. 
 

 

 

 

Petitsioonikomisjoni delegatsioon nägi kõigi nende sidusrühmade tõelist pühendumust ja 

kaasatust, kellega kohtuti lähetuse konsultatsioonidel, mille eesmärk oli parandada puudega 

inimeste igapäevaelu Slovakkias.  

 

Vabaühendused nõudsid tungivalt Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi suuremat 

kontrolli deinstitutsionaliseerimise tegeliku elluviimise üle Slovakkias ja ELi vahendite 

tegeliku kasutamise üle. Nad rõhutasid, et piirkonna- ja riigieelarvest tehakse endiselt 

investeeringuid vanadesse ja uutesse asutustesse, mis kinnistavad asutustest sõltuvuse tava ja 

ülejäänud ühiskonnast eraldatust1.  

                                                 
1 Euroopa Komisjoni andmetel ei tehta neid investeeringuid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest. 
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Slovakkia valitsuse esindajad teatasid delegatsioonile, et enamikku ÜRO komitee soovitusi on 

Slovakkia deinstitutsionaliseerimise kavades arvesse võetud. Esitatud teabe põhjal oli siiski 

selge, et kuigi kasutusele on võetud järelevalvevahendid, viibivad märkimisväärselt nii 

projektikonkursid kui ka projektide rakendamine integreeritud piirkondliku rakenduskava 

raames, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, et toetada kogukonnapõhise 

hoolduse valdkonnas tehtavaid investeeringuid taristusse ja seadmetesse ning milleks on 

hinnanguliselt eraldatud 200 miljonit eurot. 

 

Petitsioonikomisjoni delegatsiooni liikmed ja sidusrühmad, kellega Slovakkias konsulteeriti, 

olid ühisel seisukohal, et pikaajaliste hoolekandeasutuste ustel nimetahvlite muutmine või 

miniasutuste loomine ei ole tõepoolest deinstitutsionaliseerimine ning EL ei peaks seda 

toetama. Koostöös liikmesriikidega eelarve täitmise raames langeb peamine vastutus Euroopa 

Komisjonile, kes saab pädevate ja väga aktiivsete puudeküsimustega tegelevate 

vabaühenduste tagasiside põhjal viia ellu muudatuse ja kärpida selliste ELi vahendite 

eraldamist, mida ei kasutata nõuetekohaselt. Euroopa Parlament säilitab omalt poolt tugeva 

kontrolli deinstitutsionaliseerimise protsessi üle Slovakkias, kusjuures selle ülesande täitmine 

on võimalik aktiivse toetuse abil Slovakkia valitsusasutustelt, kes võtsid petitsioonikomisjoni 

visiidi ajal kohustuse edastada petitsioonikomisjonile korrapäraselt kirjalikku teavet 

tegevuskava ja deinstitutsionaliseerimise edenemise konkreetsete edusammude kohta 

Slovakkias.  

 

Esimene kirjalik aruanne selle kohta, kuidas ELi vahendid aitavad kaasa 

deinstitutsionaliseerimisele ja kuidas projektid Slovakkias edenevad, lubati 

petitsioonikomisjonile saata 2016. aasta lõpuks.  

 

TULEMUSED 

 

I. Konsultatsioonid vabaühendustega 

Delegatsiooni liikmetele Slovakkia olukorra kohta põhjaliku teabe andmiseks korraldatud 

ettevalmistaval kohtumisel teatas Euroopa Komisjon petitsioonikomisjoni delegatsioonile, et 

deinstitutsionaliseerimise valdkonnas töötavad vabaühendused on tugevad ja hästi 

organiseeritud.  

 

Seda tähelepanekut kinnitas tõepoolest ka Euroopa Parlamendi Bratislava infobüroos 

petitsioonikomisjoni delegatsiooniga peetud konsultatsioonil osalenud vabaühenduste suur 

arv1. Vastavalt Euroopa Komisjoni soovitusele kutsuti osalema ka Slovakkia puudega 

inimeste volinik2 Zuzana Stavrovská, kes sarnaselt vabaühendustega tegi väga kasulikke 

tähelepanekuid. 

                                                 
1 Vabaühendused olid järgmised: Avatud Ühiskonna Sihtasutus, Slovaki Vabariigi puudega inimeste riiklik 

nõukogu, Slovakkia intellektipuudega inimeste abistamise ühendus, Carissimi, eestkostekeskus vaimupuudega 

inimestele, Socia, etnilise päritolu ja kultuuri uurimiskeskus, sotsiaaltöö nõuandekogu.  
2 Voliniku ametikoht loodi Slovakkias 2015. aasta juuni seadusega kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni artikliga 12, milles käsitletakse võrdset tunnustamist seaduse ees ning mille ühes lõikes nähakse 

ette asjakohane ja tõhus kaitse kuritarvituste eest vastavalt rahvusvahelistele inimõigustele. Sellest tulenevalt on 

volinik kaasatud kõikidesse protsessidesse, mis on seotud puudega inimeste õiguste rikkumisega, ning peab 

kõiki kaebusi ametlikult käsitlema.  
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Vabaühendused tõid välja mitu probleemi, mis esinevad deinstitutsionaliseerimise valdkonnas 

Slovakkias: 

 

VABAÜHENDUSTE KOHUSTUS KAASRAHASTADA RIIKLIKKU 

DEINSTITUTSIONALISEERIMISE PROJEKTI 

Vabaühendused väljendasid muret, et Slovakkia valitsuse eelduste kohaselt peavad 

vabaühendused jagama deinstitutsionaliseerimisega kaasnevat rahalist koormust, kuid nad ei 

pea seda õigustatuks, kuna deinstitutsionaliseerimine on Slovakkia valitsuse võetud riiklik 

kohustus. Selliseks tegevuseks tuleks eraldada asjakohased riiklikud eelarvevahendid ning 

vastutus langeb eelkõige kohalikele (omavalitsuslikele, piirkondlikele) valitsusasutustele1, 

kellel on kõige paremad võimalused kogukonnapõhise hoolduse elluviimiseks. Samas 

väljendasid vabaühendused rahulolematust selle üle, et nende osalemine praeguses 

konsultatsiooniraamistikus on küllaltki formaalset laadi. 

 

KOHALIKE OMAVALITSUSTE VÄHENE PÜHENDUMUS 

DEINSTITUTSIONALISEERIMISE PROTSESSIS OSALEMISELE JA KOHALIKE 

VAHENDITE NAPPUS 

Deinstitutsionaliseerimine on protsess ning sellega seoses on avalikus arvamuses toimunud 

vaimne edasiminek, nagu märkis Euroopa Komisjon lähetuse ettevalmistaval kohtumisel. 

Siiski väljendasid vabaühendused tõsist muret kohalike omavalitsuste vähese positiivse 

osalemise pärast deinstitutsionaliseerimisega seotud soovitavate muudatuste aktiivsel 

toetamisel. Vahel püüavad asutustes töötavad inimesed (juhtkond, personal) vältida töökoha 

kaotamist. Mõnikord omavad need inimesed ametiasutustega häid sidemeid ja takistavad 

deinstitutsionaliseerimise protsessi selle keskmes2. Lisaks rõhutasid vabaühendused, et 

väikesed omavalitsusüksused ei suuda sageli vastata riigi toetuse saamiseks vajalikele 

õigusnormidest tulenevatele nõuetele. 

 

DEINSTITUTSIONALISEERIMINE ON LIIGA AEGLANE JA KILLUSTATUD 

Poliitikaosakonna ülevaates juhiti tähelepanu asjaolule, et muudetud riikliku 

                                                 
1 Alates 2002. aastast on Slovakkias toimunud detsentraliseerimisprotsess, mille tulemusena on keskvalitsuselt 

kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele üle läinud paljud pädevused, mis hõlmavad muu hulgas 

sotsiaalteenuste, tervishoiu ja hariduse aspekte.  
2 Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 2015. aasta aruande sõnastuse kohaselt on tugev huvid 

hoolekandeasutuste alalhoidmiseks olemas ka omavalitsusüksuste tasandil ning meditsiinivaldkonna ja muude 

asjaomaste kutsealade esindajate hulgas, viidates Slovakkia hoolekandeasutustes osutatavate teenuste kõige 

olulisemate rahastajate, omavalitsuslike piirkondade vastumeelsusele viia ellu riiklikku deinstitutsionaliseerimise 

poliitikat.  
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deinstitutsionaliseerimise kava kohaselt hõlmavad aastani 2020 kavandatud tegevused vähem 

kui 10 % Slovakkia 861 hoolekandeasutusest ning seni ei ole ühtegi puudega inimest 

hoolekandeasutuste hoolduselt kogukonnapõhisele hooldusele üle viidud. Vabaühendused 

andsid delegatsioonile teada, et hoolekandeasutused said nn pehmet toetust koolituse ja 

hariduse jaoks, kuid ei alustanud tegelikku füüsilise deinstitutsionaliseerimise etappi. 

Vabaühendused mõistsid hukka ka Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava inimressursside 

rakenduskava ja Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatava integreeritud piirkondliku 

rakenduskava1 koostoime puudumise ning juhtisid tähelepanu sellele, et vaatamata projektide 

ettevalmistamisele ei ole halduspõhjustel seni ühtegi eurot kasutatud. Väljendati muret ka 

riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi vahelise koordineerimise ja koostöö puudumise 

pärast. 

 

ELi RAHASTATAVATE DEINSTITUTSIONALISEERIMISE PROJEKTIDE 

JÄTKUSUUTLIKKUS  

Vabaühendused juhtisid tähelepanu äärmisele vajadusele tagada ELi vahendistest 

rahastatavate projektide jätkusuutlikkus ning rõhutasid, et asjaomased projektid peaksid 

aitama Slovakkial jõuda vanematele liikmesriikidele järele. Nad pidasid kahetsusväärseks 

asjaolu, et Slovakkia riiklikud kavad2 ei ulatu deinstitutsionaliseerimise valdkonnas 

2020. aastast kaugemale, ning väljendasid muret puudega seotud teenuste hilisema 

jätkusuutlikkuse pärast. 

 

NIINIMETATUD MINIASUTUSTE LOOMISE OHT 

Kooskõlas poliitikaosakonna ülevaate järeldustega hoiatasid vabaühendused tungivalt ka selle 

eest, et ELi vahenditest ei toetataks väiksemate asutuste ehk miniasutuste loomist, isegi kui 

see tähendaks paremat füüsilist keskkonda, kuna sellega ei saavutata kogukondliku elu 

eesmärki. Lisaks pidasid vabaühendused kahetsusväärseks, et endiselt on olemas sellised 

kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud vahendid, mida tegelikult eraldatakse 

institutsionaliseerimisele. 

 

PUUDULIK TEAVE, ÜLDSUSE VÄHENE TEADLIKKUS 

Vabaühendused juhtisid tähelepanu sellele, kui vähe ühiskond ja piirkondliku või kohaliku 

tasandi valitsused tegelikult teavad puudega inimestest, nende perekondadest, kogukondadest 

ja vajadustest. Kooskõlas poliitikaosakonna ülevaate järeldustega rõhutasid nad tungivalt 

vajadust kõrvaldada ühiskonna ja puudega inimeste vahelised tõkked ühiskonna teadlikkust 

suurendavate teavituskampaaniate abil. Vabaühendused pidasid kahetsusväärseks asjaolu, et 

ühiskond ei näi praegu olevat veel valmis puudega inimesi aktsepteerima. 

 

TEENUSTE, KAUPADE JA TERVISHOIUTEENUSTE KÄTTESAADAVUS  

Lisaks pidasid vabaühendused vajalikuks teha puudega inimestele kättesaadavaks abi, mis on 

igapäevaselt kättesaadav inimestele, kellel puuet ei ole. Näiteks võimalus kasutada 

takistamatult ühistransporti, mis on põhiline abivahend, mis on kättesaadav laiemale 

üldsusele, kuid mitte puudega inimestele. Vabaühendused rõhutasid, et haridus (koos 

                                                 
1 Deinstitutsionaliseerimisega seotud investeeringuteks Slovakkias on personali rakenduskava raames eraldatud 

ligikaudu 30 miljonit eurot ja integreeritud piirkondliku rakenduskava raames ligikaudu 200 miljonit eurot.  
2 Näiteks riiklik tegevuskava, mis käsitleb hoolekandeasutuste hoolduselt kogukonnapõhisele hooldusele 

üleminekut sotsiaalteenuste süsteemis aastatel 2012–2015, riiklikud prioriteedid sotsiaalteenuste arendamise 

valdkonnas aastatel 2015–2020, riiklik tegevuskava, mis käsitleb hoolekandeasutuste hoolduselt 

kogukonnapõhisele hooldusele üleminekut sotsiaalteenuste süsteemis aastatel 2016–2020, või puudega inimesi 

käsitlev strateegia aastateks 2014–2020. 
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haridusalase nõustamisega), kaubad ja tervishoiuteenused tuleb teha kättesaadavaks. 

Kättesaadavaks tuleb teha ka varajase sekkumise teenused, mis on vabaühenduste arvates 

ebapiisavad ning millel puuduvad nõuetekohased seosed tervishoiuteenuste, nõustamise (sh 

õigusnõustamise), sotsiaal- ja pedagoogiliste teenustega. Samuti rõhutasid vabaühendused, et 

Slovakkia väikesed omavalitsusüksused, kellele on tehtud ülesandeks osutada 

sotsiaalteenuseid, ei suuda täita puudega inimeste vajadusi, kuna neil puudub selleks 

finantssuutlikkus ja professionaalne tugi. Lisaks on puudu teenustest, et toetada perekondi, 

kus on puudega inimesi, sealhulgas lapsi, samuti kättesaadavatest teenustest nende puudega 

inimeste emakeeles, kes kuuluvad rahvusvähemusse. 

 

PUUDEGA INIMESTE KAASAMINE NENDE AKTIIVSELE OSALEMISELE 

TUGINEDES  

Vabaühendused nõudsid rohkem valitsuse meetmeid, et aidata puudega inimestel arendada 

välja oskused iseseisvaks eluks ning viia ellu puudega inimestele mõeldud 

teavituskampaaniaid, mis võivad aidata neil toime tulla iseseisvat elu puudutavate hirmudega 

ja vähendada nende õpitud sõltuvust pikaajalistest hoolekandeasutustest. Märgiti, et puudega 

inimestele pakutakse Slovakkias väga vähe eneseabi ja edendatakse väga vähe nende õigusi.  

 

PUUDEGA INIMESTE ÕIGUS- JA TEOVÕIME 

Vabaühendused ja Slovakkia puudega inimeste volinik väljendasid erilist muret selle pärast, 

et puudega inimestel ei ole õigus- ja teovõimet kõigis eluvaldkondades (näiteks abiellumine, 

pangakonto avamine, kohtu ees seismine, hääleõiguse kasutamine jne) teistega võrdsetel 

alustel. Volinik andis petitsioonikomisjoni delegatsioonile teada, et alates 1. juulist 2016 ei 

luba uus hagita menetlust käsitlev seadus enam õigus- ja teovõimest täielikult ilma jätta ning 

lubab üksnes õigus- ja teovõime osalist äravõtmist rangematel tingimustel. Õigus- ja teovõime 

ennistamine1 on samuti jätkuvalt võimalik. Sellega seoses toonitas volinik, et koostamisel on 

tsiviilseadustiku muudatus, mis on vajalik, kuna materiaalõiguses osutatakse praegu endiselt 

ainult täielikule õigus- ja teovõimele ning see ei sisalda sätteid, mis käsitlevad toetust otsuste 

tegemisel, olles seega vastuolus ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikliga 12.  

 

II. Konsultatsioonid Slovakkia ametiasutustega2 

Slovakkia ametiasutused kinnitasid Slovakkia eesmärki minna üle hoolekandeasutuste 

hoolduselt kogukonnapõhisele hooldusele, ent rõhutasid samas, et deinstitutsionaliseerimine 

on aeganõudev protsess. Nad tunnistasid, et seni on suletud üksnes väike arv 

hoolekandeasutusi, kuid selgitasid, et paljud hoolekandeasutused on alustanud 

deinstitutsionaliseerimisega, nii et 50 % tegevusest toimub traditsioonilisel viisil ja 50 % on 

deinstitutsionaliseerimise katseetapis. Ametiasutused rõhutasid, et alates 2016. aastast on 

saadaval rahaline toetus investeeringuteks kogukonnapõhiste sotsiaalteenuste arendamisse.  

 

                                                 
1 Tegelikkuses tavaliselt osaliselt. 
2 Petitsioonikomisjoni delegatsioon kohtus Slovaki Vabariigi töö-, sotsiaal- ja perekonnaministeeriumi 

kõrgemate ametnikega, sealhulgas ministriga, Slovaki Vabariigi põllumajanduse ja maaelu arengu ministeeriumi 

esindaja ning investeeringute ja teabe asepeaministri kantselei kõrgemate ametnikega. Kahe esimese puhul on 

tegemist vastavalt Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi korraldusasutustega ning viimati 

nimetatu on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide haldamise keskne koordineerimisasutus, mis loodi 

1. juunil 2016. 
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SOTSIAALTEENUSTE DEINSTITUTSIONALISEERIMISE TOETAMISELE 

SUUNATUD STRATEEGIADOKUMENDID 

Petitsioonikomisjoni delegatsiooni teavitati Slovaki Vabariigi valitsuse deklaratsioonist 

aastateks 2016–2020, milles valitsus võttis kohustuse jätkata sotsiaalteenuste 

deinstitutsionaliseerimise protsessi toetamist. Ametiasutused tuletasid meelde, et 

ajavahemikul 2014–2020 tugevdas Slovakkia oma pühendumust deinstitutsionaliseerimisele 

ning mitte ühtegi olemasoleva, pidevat sotsiaalteenust pakkuva suure hoolekandeasutuse 

investeeringut (rekonstrueerimine, laiendamine või ajakohastamine) ei tunnistata Slovakkias 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames rahastamiskõlblikuks1. Märgiti, et 

sotsiaalteenuste deinstitutsionaliseerimist käsitlevad ka sellised strateegiadokumendid nagu 

riiklikud prioriteedid sotsiaalteenuste arendamise valdkonnas aastatel 2015–2020 ning riiklik 

kava puudega inimeste elutingimuste parandamiseks aastatel 2014–2020. Ühtlasi märkisid 

ametiasutused, et nad on teadlikud ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee 2016. aasta mai 

soovitustest, mis on ametiasutuste teatel integreeritud riiklikesse kavadesse. 2011. aasta 

riiklikul deinstitutsionaliseerimise strateegial2 põhineva uue tegevuskava (2016–2020) 

vastuvõtmine on kavandatud 2016. aasta oktoobrisse. 

 

EUROOPA SOTSIAALFONDI JA EUROOPA REGIONAALARENGU FONDI 

VAHELISE KOORDINEERIMISE JA KOOSTOIME TASE 

Slovakkia ametiasutused andsid petitsioonikomisjoni delegatsioonile teada, et loodi pädevate 

üksuste ja asjakohaste kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatest koosnev 

üksustevaheline töörühm, et vältida selliseid probleeme nagu eelmise programmitöö perioodi 

(2007–2013) ajal esinenud tõsiselt puudulik koordineerimine. Eksperdikogu vastutab Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide raames rakendatavate kavade koordineerimise eest ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning teiste ELi või riiklike lisavahendite 

sünkroniseerimise eest. Niisiis on töörühma eesmärk näha Slovakkias ette ühine kavandamine 

ja suurendada seega riigis Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise tõhusust. 

Siiski kinnitati konsultatsioonide käigus, et petitsioonikomisjoni delegatsiooni visiidi ajaks ei 

olnud töörühm veel tegevust alustanud.  

 

                                                 
1 Pärast seda, kui Euroopa Komisjon esitas programmitööd käsitlevad järeldused, lisas Slovakkia Euroopa 

Regionaalarengu Fondi rahastatavasse integreeritud piirkondlikku rakenduskavasse (mille keskmes on 

sotsiaalteenuste pakkumise asutustepõhiselt vormilt kogukonnapõhistele teenustele ülemineku toetamine) 

kaitsemeetmed eesmärgiga tagada, et vahendeid ei ole võimalik väärkasutada tingimuste inimlikumaks 

muutmiseks, näiteks suurte hoolekandeasutuste väiksemaks muutmiseks, ilma et kujundataks ümber nende 

asutuste olemus, mis võimaldaks iseseisvat elu. Euroopa Komisjon tagas ka, et hoonetesse ja seadmetesse 

tehtavad investeeringud oleksid seotud Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava personali rakenduskava raames 

kaasrahastatava tegevuse toetamisega, eraldades näiteks suurtele hoolekandeasutustele toetust tingimusel, et 

lisatakse asjaomase asutuse ümberkujundamiskava, välistades hoolekandeasutuste toetamise või toetatud 

asutuste suutlikkuse piirangud. 
2 Slovaki Vabariigi sotsiaalteenuste süsteemi deinstitutsionaliseerimise ja asendushoolduse strateegia (2011). 
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DEINSTITUTSIONALISEERIMISE EDENEMISE JÄRELEVALVEORGANID 

Slovakkia ametiasutused tõid esile lisaväärtust, mida annavad deinstitutsionaliseerimise 

protsessile integreeritud piirkondliku rakenduskava järelevalvekomitee ning personali 

rakenduskava järelevalvekomitee, mille puhul on tegemist organitega, kellele on ülesandeks 

tehtud asjaomaste rakenduskavade elluviimise ja nendes kehtestatud eesmärkide saavutamisel 

tehtud edusammude kontrollimine. Ametiasutused rõhutasid ka, et investeeringute ja 

infoühiskonna asepeaministri kantselei saab oluliselt kaasa aidata sotsiaalteenuste 

deinstitutsionaliseerimisele suunatud avaliku poliitika elluviimise kiirendamisele Slovakkias, 

kandes hoolt selle eest, et ELi vahenditest antav toetus suunatakse nõuetekohaselt 

deinstitutsionaliseerimise eesmärkide saavutamisele.  

 

ELi VAHENDITE KAVANDATAV KASUTAMINE 

DEINSTITUTSIONALISEERIMISEKS PROGRAMMITÖÖ PERIOODIL 2014–2020 

Slovakkia ametiasutused andsid petitsioonikomisjoni delegatsioonile teada, et 2016. aasta 

oktoobris korraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatava integreeritud 

piirkondliku rakenduskava raames kaks projektikonkurssi. Ühe projektikonkursi eelarve on 

160 miljonit eurot, mis on eraldatud selleks, et edendada olemasolevate hoolekandeasutuste 

muutmist kogukonnapõhise hoolduse keskusteks, ning teise eelarve on 32 miljonit eurot, mis 

on eraldatud uute deinstitutsionaliseeritud asutuste ehitamiseks. Asjaomaste projektide 

eesmärk on lihtsustada juurdepääsu tõhusatele ja kvaliteetsetele avalikele teenustele 

konkreetse eesmärgi raames – edendada üleminekut sotsiaalteenuste osutamisel – ning laste 

sotsiaal- ja õiguskaitse meetmete tõhusus, samuti sotsiaalne eestkoste kogukonna tasandil. 

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava personali rakenduskava raames viiakse hilinemisega ellu 

viis riiklikku projekti kogumaksumusega 147 miljonit eurot, samas kui ettevalmistusetapis on 

üks riiklik projekt, mis käsitleb sotsiaalteenuseid osutavate asutuste deinstitutsionaliseerimist 

ja ümberkujundamismeeskondade toetamist, ning ühtlasi on ettevalmistusetapis ka 

nõudluspõhised projektikonkursid.  

 

SOTSIAALTEENUSTE RAHASTAMINE 

Petitsioonikomisjoni delegatsiooni teavitati, et praegu maksab Slovakkia valitsus 

riigieelarvest 320 eurot kuus voodikoha eest omavalitsusüksusele, kes rahastab 

hoolekandeasutust, kuhu puudega inimene on paigutatud1. Ametiasutused andsid teada, et see 

summa vaadatakse sotsiaalteenuseid ja sealhulgas sotsiaalvaldkonna rahastamist käsitleva uue 

seaduse raames eeldatavasti 2017. aasta esimeses pooles läbi ning eraldatav summa seotakse 

puudega inimese saadavast abist sõltuvuse astmega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Võrdlusena toodi välja, et keskmine pension on Slovakkias veidi üle 400 euro. 
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III. VISIIDID HOOLEKANDEASUTUSTESSE 

Petitsioonikomisjoni delegatsioon külastas kolme liiki asutusi.  

 

1. Päevahooldekeskus: optimaalne lahendus puudega inimeste hooldamiseks 

kogukonnapõhises asutuses.  

 

Trnava linnas asuv asutus on ELi vahendite abil hiljuti täielikult renoveeritud. Tingimused on 

erakordselt head, selgelt üle keskmise. Puudega inimesed, keda on ligikaudu 20–30, veedavad 

oma päevi keskuses ja tegelevad käsitööga. Nende igapäevaellu kuuluvad 

kultuuriprogrammid ja väljasõidud loodusesse. Nad teevad spordiharjutusi ja saavad ka 

ulatuslikke heaoluteenuseid. 

 

 
 

 

 

2. Asutus, milles töötavad puudega inimesed: pakub puudega inimestele 

eneseteostusvõimalust nauditava töö kaudu. 

 

Samuti Trnava kaunis vanalinna piirkonnas asuv teemaja, mida ka kaasrahastatakse ELi 

vahenditega ja mis võiks hõlpsasti konkureerida iga meeldiva kohvikuga maailmas. Asutuses 

töötavad erinevate puuetega inimesed1, kes tavaliselt pesevad nõusid, aitavad valmistada teed 

ja kohvi, teenindavad üldiselt külastajaid ja hoolitsevad üksteise eest. 

 

                                                 
1 Klientide puuded hõlmavad vaimset mahajäämust, lastehalvatust kombineeritud puudega, nägemispuuet 

(nägemise kaotus), osalist kuulmispuuet (kuuldeaparaatide kasutamine), Downi sündroomi, lihasdüstroofiat, 

piiratud liikumisvõimet (ratastooli kasutamine), raskeloomulist depressiooni. 
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3. Suure mahutavusega hoolekandeasutus: olemasolev asutus, kus suur hulk puudega inimesi 

elab ülejäänud ühiskonnast eraldatuna. 

 

Delegatsiooni liikmetele laiema ülevaate võimaldamiseks ning juurdepääsetavuse põhjustel 

(asutus asub Zavari omavalitsusüksuses Trnava linna lähedal) külastas delegatsioon 

arhetüüpset pikaajalist hoolekandeasutust. Asutusel on 130 meessoost klienti, kes on jagatud 

tubadesse, mis mahutavad 4–6 inimest, ning nad elavad selles asutuses kogu oma elu. 

Slovakkia valitsuse vahendite abil on see asutus samuti hiljuti renoveeritud. Asutus paistis 

olevat väga heas korras, selle viimistlus ja kogukondlikud ruumid näisid olevat paremad 

sellistest tavapärastest hoolekandeasutustest, milles puudega inimesed Kesk- ja Ida-Euroopas 

oma elu veedavad. 
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Asutuses olevaid puudega inimesi hoitakse tegevuses käsitöö ning väikese aia ja mõnede 

loomade eest hoolitsemisega. Nende igapäevaellu kuuluvad ka sotsiaalsed tegevused. Mõned 

inimesed olid isoleeritud ning petitsioonikomisjoni delegatsioonile anti teada, et põhjus on 

raske vaimupuudega seotud käitumine.  

 

Järeldused ja soovitused 

Petitsioonikomisjon: 

1.  jagades Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku muret selliste suurte 

hoolekandeasutuste püsimise pärast, milles elavad tuhanded puudega inimesed 

kogukonnast eemal1, nõuab tungivalt, et Slovaki ametiasutused võtaksid täiendavaid 

meetmeid kogukonnapõhistele teenustele ja kogukondlikule elule ülemineku 

kiirendamiseks Slovakkias, pöörates erilist tähelepanu konkreetsete tähtaegade, selgete 

eesmärkide ja mõõdetavate näitajatega tegevuskava koostamisele; 

2. rõhutab vajadust kasutada ELi vahendeid selleks, et edendada sotsiaalset kaasatust ja 

aidata märgatavalt kaasa inimõiguste austamisele Slovakkias, ning peab 

kahetsusväärseks, et puudega inimestel ei ole praegu täitmisele kuuluvat õigust elada 

iseseisvalt; 

3.  toonitab, et on oluline koolitada poliitikakujundajaid ja hooldustöötajaid, kes on 

kaasatud üleminekusse deinstitutsionaliseerimiselt kogukonnapõhisele hooldusele; 

4.  nõuab tungivalt, et kogukonnapõhiste teenuste puhul tagataks sotsiaalteenuste 

rahastamine, et astuda vastu tavale, mille kohaselt omavalitsusüksused tavaliselt ei 

                                                 
1 Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Nils Muižnieksi aruanne pärast tema visiiti Slovaki Vabariiki 15.–

19. juunil 2015. 



 

CR\1113278ET.docx 13/15 PE593.830v03-00 

 ET 

maksa kogukonnapõhise hoolduse eest, kui on olemas hoolekandeasutus; nõuab 

tungivalt, et Slovakkia ametiasutused ei toetaks investeeringuid nn miniasutuste 

loomisse; nõuab tungivalt, et Slovakkia ametiasutused ei toetaks riigi- ja 

piirkonnaeelarvest vahendite eraldamist hoolekandeasutustele, välja arvatud 

erandjuhtudel, kui deinstitutsionaliseerimise protsess juba toimub, kuid 

kogukonnapõhist asendushooldust kvalifitseeritud personaliga ei ole veel tagatud ja 

vahendid investeeritakse vajaliku hoolduse pakkumiseks asjakohasesse taristusse;  

5.  nõuab tungivalt meetmete võtmist, et julgustada ja toetada puudega inimeste, nende 

sugulaste ja asjakohaste kodanikuühiskonna organisatsioonide läbimõeldud kaasamist 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastatavate projektide kavandamisse, 

elluviimisse ja järelevalvesse; kutsub Euroopa Komisjoni üles koostama suuniseid, et 

aidata liikmesriikidel täita oma kohustusi selles valdkonnas; 

6.  tunnustab eri vabaühenduste tööd ja pikaajalist panust puudega inimeste elatustaseme ja 

sotsiaalse kaasatuse parandamiseks; on seisukohal, et neil on deinstitutsionaliseerimise 

protsessis oluline ülesanne, pakkudes oma eriteadmisi ja vahendeid; juhib siiski 

tähelepanu sellele, et asjaomase protsessi rahastamine peaks põhiliselt jääma Slovakkia 

riigi vastutusalasse; 

7.  suhtub jätkuvalt tähelepanelikult sihikindlusesse, mida Slovakkia ametiasutused 

petitsioonikomisjoni visiidi ajal näitasid seoses nende viivituste korrigeerimisega, mis 

Slovakkias deinstitutsionaliseerimise protsessis esinesid, samuti lubadusse edastada 

petitsioonikomisjoni delegatsiooni sõnum vastavatele järelevalvekomiteedele, et 

kiirendada deinstitutsionaliseerimise protsessi Slovakkias, ning on seisukohal, et 

teenuste ja taristu rajamine kogukonnapõhisele hooldusele ülemineku hõlbustamiseks 

Slovakkias võib sellele eesmärgile suuresti kaasa aidata; 

 8. väljendab heameelt teabe üle, et Slovakkia kaheksast omavalitsuslikust piirkonnast kuus 

on valmis integreeritud piirkondliku rakenduskava raames 2016. aasta oktoobris kahe 

projektikonkursi esitamise järel projekte käivitama, ning tunnustab Slovakkia valitsuse 

valmidust edendada deinstitutsionaliseerimise meetmeid alates 2016. aasta oktoobrist; 

9.  nõuab tungivalt, et tehtaks kindlaks praegu hoolekandeasutustes ja mujal Slovakkias 

elavate puudega inimeste täpne arv ning üksikasjalikumad ja eristatud andmed nende 

isikuomaduste ja selliste hoolekandeasutuste omaduste kohta, kus nad elavad, ning et 

nad registreeritaks puude eri astme ja liigi alusel jaotatuna, ning märgib seejuures, et 

viitamine ligikaudu 40 000 hoolekandeasutustes elavale inimesele ei ole piisav; 

soovitab ühtlasi koguda statistikat puudega inimeste sotsiaalse ja majandusliku olukorra 

kohta, et hõlbustada integratsioonipoliitika kujundamist ja läbivaatamist; 

10.  kutsub komisjoni üles koostama võrdlevat analüüsi, milles käsitletakse 

hoolekandeasutustes olevate puudega inimeste arvu ja deinstitutsionaliseerimise 

tulevikuväljavaateid 28 liikmesriigis;  

11. kiidab heaks tõhusate järelevalvemehhanismide kehtestamise seoses osutatavate 

sotsiaalteenuste kvaliteedi ja nende tegeliku mõjuga hoolekandeasutustes elavate 

puudega inimeste igapäevaelule; 

12. juhib Slovakkia ametiasutuste tähelepanu deinstitutsionaliseerimise projektide 
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jätkusuutlikkust käsitlevale tingimusele ja märgib, et tuleb võtta konkreetseid 

järelmeetmeid jätkusuutlikkuse taseme mõõtmiseks, ning rõhutab samas, et ELi 

eelarves, mis on ette nähtud 2014–2020. aasta järgseks perioodiks, tuleks esmatähtsale 

kohale seada ka sotsiaalteenuste parem rahastamine; 

13. kutsub Slovakkia ametiasutusi üles rakendama täielikult ametlikult loodud 

üksustevahelist töörühma ning alustama ja ergutama viivitamata selle tööd; 

14. väljendab muret puudega inimeste õigus- ja teovõime pärast Slovakkias ning tuletab 

meelde, et kõik hoolekandeasutustes elavad inimesed on üldiselt eestkoste all, ja 

seetõttu on see küsimus nende igapäevaelus neile otsustava tähtsusega; nõuab tungivalt, 

et inimesi, kelle suhtes kohaldatakse nende õigus- ja teovõimet piiravaid otsuseid, 

kuulataks menetluste ajal ära isegi juhul, kui kohtunik peab selleks minema 

hoolekandeasutusse isikut külastama, kui see isik ei saa ärakuulamiseks 

hoolekandeasutusest lahkuda, ning et otsustes võetaks arvesse nende sotsiaalseid oskusi;  

15. väljendab heameelt eestkostemenetlusi reguleerivate menetluseeskirjade hiljutise 

seadusandliku reformi üle ja soovitab Slovakkia ametiasutustel kooskõlas ÜRO 

puuetega inimeste õiguste konventsiooniga jätkata seadusandlike meetmete võtmist, et 

tsiviilseadustikust täielikult kaotada õigus- ja teovõime äravõtmine ning näha ette toetus 

otsuste tegemisel, tuginedes isikliku enesemääramise ja isikliku nõusoleku austamisele, 

ning ühtlasi soovitab Slovakkia ametiasutustel hõlbustada puudega inimeste õigus- ja 

teovõime ennistamist võimalikult paljudel juhtudel; 

16. toetab täielikult seda, et puudega inimesed edendaksid suuremal määral oma õigusi ja 

esindaksid rohkem iseennast, oma vaateid ja huve Slovakkias, ning viitab 2004. aasta 

ÜRO rahvusvahelise puuetega inimeste päeva rohkesti tsiteeritud motole „Nothing 

About Us Without Us“ (mitte miski meid hõlmav ei toimu meie osaluseta);  

17.  väljendab muret puudega inimeste hääleõigusest ilmajätmise pärast Slovakkias ning 

kordab, et kõigile puudega inimestele hääleõiguse ja valimistel kandideerimise õiguse 

andmine võimaldaks neil oma õigusi täielikumalt kasutada ja suurendaks nende 

osatähtsust ühiskonnas;  

18.  kutsub Slovakkia ametiasutusi üles tagama, et igakuist riiklikult rahastatavat 

hooldushüvitist, mida praegu omavalitsusüksustele üle kantakse, ei kasutataks 

hoolekandeasutuste ülalpidamiseks, vaid et see oleks sihtotstarbeline ja seda kasutataks 

tõhusalt puudega inimeste elatustaseme ja sotsiaalse kaasatuse parandamiseks, näiteks 

stabiilse võrgustiku loomiseks asjakohase sagedusega individuaalse koduse abi jaoks, 

ning rõhutab seejuures, et selline meetod peaks toetama deinstitutsionaliseerimist, kuna 

see annaks hooldatavatele võimaluse valida hoolduse vorm; nõuab tungivalt, et Slovakkia 

ametiasutused tagaksid, et igakuise riiklikult rahastatava hooldushüvitise summa kajastaks 

sotsiaalteenuste tegelikku maksumust ja sellest piisaks nende kulude katmiseks; 

19. nõuab tungivalt, et Slovakkia ametiasutused püüaksid vähendada bürokraatlikke 

takistusi deinstitutsionaliseerimist toetavate projektidega seotud hankemenetluste puhul 

ning järgiksid asjaomaste hankemenetluste jooksul ülimat läbipaistvust; 

20.  kutsub Euroopa Komisjoni üles osutama kõikvõimalikku abi riigi ametiasutustele 

(kõnealusel juhul Slovakkia pädevatele asutustele), kellele on ülesandeks tehtud nende 
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kohustustele täielikult vastavate ELi fondide haldamine, ning jätkama küllaltki 

keerukate bürokraatlike menetluste lihtsustamist; 

21.  väljendab heameelt selle üle, et petitsioonikomisjoni visiidi ajal võtsid Slovakkia 

ametiasutused kohustuse keskenduda 2017. aastal üldsuse positiivse teadlikkuse 

suurendamisele seoses puudega inimeste sotsiaalse kaasatuse ja võrdõiguslikkusega, 

ning märgib seejuures, et teadlikkuse suurendamisel peavad kaasa rääkima puudega 

inimesed; 

22. nõuab tungivalt, et Slovakkia ametiasutused pööraksid erilist tähelepanu sellele, et 

pakkuda puudega inimestele elukestva õppe võimalusi ja paremat juurdepääsu 

tööturule; 

23.  rõhutab, et on vaja terviklikku lähenemisviisi, kavandades sotsiaalset integratsiooni 

alates lapseeast koos kaasava hariduse ja tööhõivekavaga, nagu avalikus sektoris 

puudega inimestele eraldatud töökohad ning stiimulite süsteem erasektoris, et edendada 

puudega inimeste autonoomiat; 

24.  kutsub eelkõige Slovakkia ametiasutusi üles kasutama ELi vahendeid, et toetada lapsi, 

et nad saaksid elada koos oma perekonnaga ja olla enda kogukonnas ja koolis täielikult 

kaasatud kõigis eluvaldkondades; 

25.  nõuab tungivalt, et Slovakkia ametiasutused tagaksid perekondadele, kus on puudega 

inimesi, sealhulgas lapsi, selliste teenuste kättesaadavuse, mis hõlbustaksid nende 

igapäevaelu; lisaks nõuab tungivalt, et Slovakkia ametiasutused teeksid teenused 

kättesaadavaks ka nende puudega inimeste emakeeles, kes kuuluvad rahvusvähemusse;  

26.  on seisukohal, et oleks taas õige aeg võtta vastu otsus korraldada Euroopa puuetega 

inimeste aasta, mille keskmes on puudega inimeste täielik integratsioon1 ning mis aitaks 

tõhusalt edendada kõiki liidu kodanikke ja elanikke kaasavat Euroopa Liitu; 

27. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon uuriks põhjalikumalt puudega inimeste 

hoolekandeasutustesse tehtavate investeeringute olukorda Slovakkias ja toetaks 

hoolekandeasutuste hoolduselt kogukonnapõhisele hooldusele ülemineku edenemise ja 

tulemuslikkuse süstemaatilist hindamist, samuti ergutab Euroopa Parlamendi 

eelarvekomisjoni asjaomast teemat täiendavalt uurima; 

28. soovitab Slovakkia ametiasutustel jätkata Euroopa Parlamendiga korrapärast dialoogi, 

eelkõige petitsioonikomisjonile esitatavate selliste perioodiliste aruannete vormis nagu 

iga-aastane järelevalvearuanne, milles käsitletakse arenguid deinstitutsionaliseerimise 

protsessis. 

 

 

                                                 
1 Viimane nõukogu otsus võeti vastu 2001. aasta detsembris, et teha ettevalmistusi Euroopa puuetega inimeste 

aastaks 2003. 


