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Εισαγωγή 

«Μια ζωή ενταγμένη στην κοινωνία δεν πρέπει να θεωρείται 

ανταμοιβή, αλλά δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες.»  

Δήλωση φορέα κατά τη διαβούλευση με τις ΜΚΟ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 

Κύριος στόχος της διερευνητικής αποστολής που πραγματοποίησε η Επιτροπή Αναφορών 

ήταν η αναζήτηση απαντήσεων σε πολλά ερωτήματα που προέκυψαν στη διάρκεια των 

εργασιών της επιτροπής σε σχέση με τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ποιότητα 

ζωής των ατόμων, ευρωπαίων πολιτών, με αναπηρίες1 που είναι ιδρυματοποιημένα και 

συνεπώς δεν είναι ενταγμένα στην κοινωνία. Για τη μελέτη του ζητήματος επιλέχθηκε η 

Σλοβακική Δημοκρατία2 για λόγους γεωγραφικής ισορροπίας όσον αφορά τις αποστολές που 

πραγματοποίησε η Επιτροπή Αναφορών στο παρελθόν.  

 

Η θέση της αποστολής ήταν αναμφισβήτητα μια βασισμένη στα θεμελιώδη δικαιώματα 

προσέγγιση της χρήσης των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της ΕΕ για τη 

συντήρηση (ανακαίνιση, επέκταση ή κατασκευή) κέντρων μακροχρόνιας διαμονής για τα 

άτομα με αναπηρίες στη Σλοβακία. Στόχος ήταν να διευκρινιστεί πώς μπορεί η αλληλεγγύη 

της ΕΕ να επιδειχθεί μέσω της χρηματοδότησης με τρόπο που δεν συμβάλλει στην επιβίωση 

των μεγάλων οικοτροφείων που περιορίζουν την ελευθερία των διαμενόντων τους να 

αποτελούν μέρος της κοινωνίας. 

 

Ορισμένα κράτη μέλη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης επενδύουν πόρους της ΕΕ 

σε οικοτροφεία. Οι επενδύσεις σε έργα συντήρησης ή επέκτασης αυτών των ιδρυμάτων 

συνιστούν, ωστόσο, παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 

αντιβαίνουν προς τις πολιτικές της ΕΕ περί ισότητας ευκαιριών, κοινωνικής ένταξης και μη 

εισαγωγής διακρίσεων και, ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να είναι επιλέξιμες για 

χρηματοδότηση.  

 

Η αποστολή της Επιτροπής Αναφορών ήταν επίκαιρη, δεδομένου ότι τον Μάιο του 2016 

εκδόθηκαν οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες όσον αφορά τη Σλοβακία. Η επιτροπή εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία 

της για τον υψηλό αριθμό ιδρυματοποιημένων ατόμων με αναπηρίες στη Σλοβακία και 

επισήμανε ότι η πρόοδος της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης3 είναι εξαιρετικά αργή και 

ατελής. Η Επιτροπή του ΟΗΕ συνέστησε στη Σλοβακία να προβλέψει και να θέσει σε 

εφαρμογή χρονοδιάγραμμα προκειμένου να διασφαλιστεί η επίσπευση της υλοποίησης της 

διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης, μεταξύ άλλων με τη λήψη ειδικών συμπληρωματικών 

μέτρων για την ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται σε επίπεδο κοινότητας για όλα τα 

άτομα με αναπηρίες. Η Επιτροπή του ΟΗΕ συνέστησε επίσης στη Σλοβακία να μην διαθέτει 

πλέον πόρους από τον εθνικό προϋπολογισμό σε ιδρύματα και να ανακατανείμει τους πόρους 

σε υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο κοινότητας σύμφωνα με τις επενδυτικές 

                                                 
1 Ενήλικες με νοητική υστέρηση. 
2 Εφεξής Σλοβακία. 
3 Με τον όρο «αποϊδρυματοποίηση» νοείται η μετάβαση των διαμενόντων από οικοτροφεία μεγάλης κλίμακας 

σε υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο κοινότητας.  
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προτεραιότητες του ΕΤΠΑ. 

 

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών διαπίστωσε ότι οι παρατηρήσεις του ΟΗΕ ήταν 

αρκετά ακριβείς, δεδομένου ότι τόσο οι διαβουλεύσεις με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των αναπηριών όσο και με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές επιβεβαίωσαν την 

έλλειψη εφαρμογής των υφιστάμενων ορθών στρατηγικών και την εξαιρετικά αργή 

διαδικασία αποϊδρυματοποίησης. Πράγματι, η αποστολή της Επιτροπής Αναφορών 

επιβεβαίωσε ότι, όπως επισημάνθηκε στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε πριν από την 

αποστολή από το Τμήμα Πολιτικής Γ με τίτλο «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία και Άτομα με Αναπηρίες: Εστίαση στην Κατάσταση στη Σλοβακία», σε κανένα 

άτομο με αναπηρία δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα η δυνατότητα να συνεχίσει να ζει στους 

κόλπους της κοινωνίας στο πλαίσιο της στρατηγικής αποϊδρυματοποίησης στη Σλοβακία.  
 

Προτεραιότητα των μελών της αντιπροσωπείας ήταν να επισκεφτούν μονάδες στη Σλοβακία 

που φιλοξενούν σήμερα άτομα με αναπηρίες. Προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν την 

ευρύτερη δυνατή εικόνα, η επίσκεψη περιλάμβανε τρία είδη μονάδων: 1. Ένα κέντρο 

ημερήσιας φροντίδας στην πόλη Τρνάβα το οποίο είχε εξ ολοκλήρου ανακαινιστεί με πόρους 

της ΕΕ, όπου τα άτομα είναι ενταγμένα στην κοινότητά τους εκτός του κέντρου φιλοξενίας 

και είναι επίσης ενταγμένα στις οικογένειές τους, 2. Μια μονάδα όπου απασχολούνται άτομα 

με αναπηρίες στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης της Τρνάβα, και 3. Ένα ίδρυμα 

μακροχρόνιας διαμονής στον γειτονικό δήμο Zavar. Η τελευταία μονάδα δεν έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ, ωστόσο βρισκόταν σε ιδανική απόσταση από τις άλλες δύο 

μονάδες, είχε την ίδια διοίκηση με αυτές και η επίσκεψή της έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη 

της αντιπροσωπείας να δουν ένα ίδρυμα με 130 άνδρες που ζουν μέσα σε ένα ίδρυμα μιας 

μικρής πόλης, αρκετά αποκομμένοι από την κοινωνία. 

 

Στη φωτογραφία απεικονίζονται χειροποίητα 

δώρα που έχουν κατασκευαστεί από τα άτομα με 

αναπηρίες του κέντρου ημερήσιας φροντίδας το οποίο 

επισκέφτηκε η αντιπροσωπεία. Τα προϊόντα αυτά 

αγοράζονται από τους γειτονικούς κατασκευαστές 

αυτοκινήτων και στη συνέχεια χαρίζονται ως εθιμοτυπικά 

δώρα ή αγοράζονται από τους εργαζομένους των δύο 

εργοστασίων. Τα έσοδα που αποφέρουν οι πωλήσεις 

διοχετεύονται σε δραστηριότητες για τα άτομα του κέντρου, 

όπως εκδρομές, θεατρικά προγράμματα κ.λπ.   

 

 

Η πληροφορία αυτή δόθηκε από μια 80χρονη κυρία 

της οποίας ο γιος διαμένει στο κέντρο τα τελευταία 20 

χρόνια, τα περισσότερα από τα οποία ήταν πριν από την 

ολοκληρωτική ανακαίνισή του κέντρου με πόρους της ΕΕ. Η 

εν λόγω κυρία είπε ότι ο γιος της χαίρεται ιδιαιτέρως που 

πηγαίνει στο ανακαινισμένο κέντρο ημερήσιας φροντίδας 

κάθε μέρα, όπου τα άτομα παραμένουν από το πρωί έως τις 

3 μ.μ. και στη συνέχεια επιστρέφουν στις οικογένειές τους για το βράδυ. 
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Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών διαπίστωσε την πραγματική δέσμευση και 

αφοσίωση όλων των ενδιαφερομένων τους οποίους συνάντησε κατά τις διαβουλεύσεις της 

αποστολής για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρίες στη Σλοβακία.  

 

Οι ΜΚΟ ζήτησαν περισσότερο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου επί της πραγματικής εφαρμογής της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης στη 

Σλοβακία και επί της de facto χρήσης των πόρων της ΕΕ. Επέμειναν ότι συνεχίζουν να 

πραγματοποιούνται επενδύσεις από τους περιφερειακούς προϋπολογισμούς και από τον 

εθνικό προϋπολογισμό σε παλιά και νέα ιδρύματα, γεγονός το οποίο ενισχύει την ιδρυματική 

νοοτροπία της εξάρτησης και του διαχωρισμού από την υπόλοιπη κοινωνία1.  

 

Οι εκπρόσωποι της σλοβακικής κυβέρνησης ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία ότι οι 

περισσότερες από τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ είχαν υλοποιηθεί σε προγράμματα 

αποϊδρυματοποίησης στη Σλοβακία. Ωστόσο, έγινε αντιληπτό από τις πληροφορίες που 

παρασχέθηκαν ότι, παρόλο που υπάρχουν τα εργαλεία παρακολούθησης, σημειώνεται 

σημαντική καθυστέρηση τόσο στις προσκλήσεις υποβολής σχεδίων για έργα όσο και στην 

υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ για τη στήριξη επενδύσεων σε υποδομές 

και εξοπλισμό φροντίδας παρεχόμενης σε επίπεδο κοινότητας με προβλεπόμενη 

χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων ευρώ για τις δραστηριότητες αυτές. 

 

Τόσο τα μέλη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών όσο και οι φορείς με τους 

οποίους πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις στη Σλοβακία συμμερίζονται την άποψη ότι η 

αλλαγή των επωνυμιών στις επιγραφές των ιδρυμάτων μακροχρόνιας διαμονής ή η 

δημιουργία μικρο-ιδρυμάτων δεν αποτελεί αποϊδρυματοποίηση και δεν θα έπρεπε να 

στηρίζεται από την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που φέρει πρωταρχικά την ευθύνη 

στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης, η οποία με βάση τις συστάσεις των αρμοδίων και 

εξαιρετικά ενεργών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αναπηριών μπορεί να 

επιφέρει αλλαγές και να σταματήσει τη χρηματοδότηση της ΕΕ όταν δεν χρησιμοποιείται 

σωστά. Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ασκεί αυστηρό 

έλεγχο επί της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης στη Σλοβακία, δέσμευση την οποία μπορεί 

να εκπληρώσει με την ενεργό στήριξη των σλοβακικών κυβερνητικών αρχών οι οποίες είχαν 

δεσμευτεί, κατά την επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών, να την ενημερώνουν γραπτώς σε 

τακτική βάση σχετικά με τον χάρτη πορείας και την απτή πρόοδο που επιτυγχάνεται στη 

διαδικασία αποϊδρυματοποίησης στη Σλοβακία.  

 

Δόθηκε υπόσχεση ότι η πρώτη γραπτή έκθεση σχετικά με τη συμβολή των πόρων της ΕΕ 

στην αποϊδρυματοποίηση και την πρόοδο των έργων στη Σλοβακία θα αποσταλεί στην 

Επιτροπή Αναφορών έως το τέλος του 2016.  

 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 

I. Διαβουλεύσεις με τις ΜΚΟ 

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

κατά την προπαρασκευαστική συνεδρίαση που διοργανώθηκε προκειμένου να παρασχεθούν 

                                                 
1 Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εν λόγω επενδύσεις δεν 

πραγματοποιούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. 
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στα μέλη της αντιπροσωπείας εκτενείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στη 

Σλοβακία, ότι οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποϊδρυματοποίησης είναι 

ισχυρές και καλά οργανωμένες.  

 

Η εν λόγω παρατήρηση επιβεβαιώθηκε από τον μεγάλο αριθμό των ΜΚΟ που έλαβαν μέρος1 

στη διαβούλευση με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών στα γραφεία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Μπρατισλάβα. Όπως συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

Επίτροπος της Σλοβακίας για τα Άτομα με Αναπηρίες2, κ. Zuzana Stavrovská, επίσης 

προσκλήθηκε και διατύπωσε εξαιρετικά χρήσιμες παρατηρήσεις, όπως έκαναν και οι ΜΚΟ. 

  
 

 

Οι ΜΚΟ προσδιόρισαν μια σειρά ζητημάτων στον τομέα της αποϊδρυματοποίησης στη 

Σλοβακία: 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ ΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι ΜΚΟ εξέφρασαν ανησυχίες για το γεγονός ότι η σλοβακική κυβέρνηση αναμένει από τις 

ΜΚΟ να μοιραστούν το οικονομικό βάρος της αποϊδρυματοποίησης, κάτι το οποίο δεν είναι 

δικαιολογημένο κατά τη γνώμη τους, δεδομένου ότι η υποχρέωση αποϊδρυματοποίησης 

αποτελεί εθνική δέσμευση που έχει αναλάβει η σλοβακική κυβέρνηση. Επαρκείς πόροι από 

τον εθνικό προϋπολογισμό θα πρέπει να διατεθούν για τις δραστηριότητες αυτές και την 

ευθύνη φέρουν κατ’ αρχάς οι τοπικές αυτοδιοικήσεις (δημοτικές, περιφερειακές)3, οι οποίες 

είναι οι πλέον κατάλληλες να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας βασισμένες στην κοινότητα. 

Παράλληλα, οι ΜΚΟ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη μάλλον τυπική φύση της 

συμμετοχής τους στο υπάρχον πλαίσιο διαβούλευσης. 

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 

                                                 
1 Οι ΜΚΟ ήταν οι εξής: Ιδρύματα Ανοικτής Κοινωνίας, Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων Με Αναπηρίες στη 

Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβακική Ένωση Αρωγής των Ατόμων με Νοητικές Αναπηρίες, Carissimi, Κέντρο 

Υπεράσπισης των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Socia, Κέντρο Ερευνών για την Εθνότητα και τον Πολιτισμό, 

Συμβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας.        
2 Η θέση του Επιτρόπου δημιουργήθηκε στη Σλοβακία διά νόμου τον Ιούνιο του 2015 σύμφωνα με το άρθρο 12 

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σχετικά με την ίση 

αναγνώριση ενώπιον του νόμου, το οποίο προβλέπει κατάλληλες και αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την 

αποτροπή των καταχρήσεων σύμφωνα με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επίτροπος συμμετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και πρέπει 

να χειρίζεται όλες τις καταγγελίες επισήμως.    
3 Το 2002 ξεκίνησε στη Σλοβακία μια διαδικασία αποκέντρωσης, η οποία οδήγησε στη μεταβίβαση πολλών 

αρμοδιοτήτων από την κεντρική κυβέρνηση στις δημοτικές και τις περιφερειακές αρχές, συμπεριλαμβανομένων 

πτυχών των κοινωνικών υπηρεσιών, της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης.   
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ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Όπως επισήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση για την 

αποστολή, η αποϊδρυματοποίηση είναι μια διαδικασία και έχει σημειωθεί πρόοδος όσον 

αφορά τη νοοτροπία της κοινής γνώμης έναντι της διαδικασίας αυτής. Ωστόσο, οι ΜΚΟ 

εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους για την έλλειψη θετικής συμμετοχής εκ μέρους των 

τοπικών αρχών για την ενεργό υποστήριξη των επιθυμητών αλλαγών που συνδέονται με την 

αποϊδρυματοποίηση. Τα άτομα που απασχολούνται στα ιδρύματα (διοίκηση, προσωπικό) 

ενίοτε προσπαθούν να μην χάσουν τη δουλειά τους. Μερικές φορές αυτά τα άτομα 

συνδέονται στενά με τη διοίκηση και μπλοκάρουν τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης στην 

πηγή της1.  Επιπλέον, οι ΜΚΟ υπογράμμισαν ότι οι μικροί δήμοι συχνά αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις θεσμοθετημένες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για τη χορήγηση 

κρατικής βοήθειας. 

 

ΠΟΛΥ ΑΡΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Κατά την ενημέρωση του Τμήματος Πολιτικής, επισημάνθηκε ότι οι σχεδιαζόμενες 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του αναθεωρημένου εθνικού σχεδίου για την 

αποϊδρυματοποίηση για την περίοδο έως το 2020 περιλαμβάνουν λιγότερο από το 10% των 

861 ιδρυμάτων στη Σλοβακία και ότι έως σήμερα κανένα άτομο με αναπηρίες δεν έχει 

μεταφερθεί από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας. Οι ΜΚΟ 

ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία ότι τα ιδρύματα φιλοξενίας έλαβαν μια μικρή βοήθεια για 

κατάρτιση και εκπαίδευση, αλλά δεν εισήλθαν στο πραγματικό στάδιο φυσικής 

αποϊδρυματοποίησης. Οι ΜΚΟ κατήγγειλαν επίσης την έλλειψη συνεργίας μεταξύ του 

επιχειρησιακού προγράμματος για τους ανθρώπινους πόρους που χρηματοδοτείται από το 

ΕΚΤ και του Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος που 

χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ2, επισημαίνοντας ότι, αν και τα σχέδια είναι έτοιμα, για 

διοικητικούς λόγους ούτε ένα ευρώ δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα. Εκφράστηκε 

επίσης ανησυχία για την έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ του εθνικού, του 

περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου. 

 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι ΜΚΟ επισήμαναν την έντονη ανάγκη να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των έργων που 

χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ και τόνισαν ότι τα έργα θα βοηθούσαν τη Σλοβακία να 

φτάσει στο επίπεδο των παλαιότερων κρατών μελών. Εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός 

ότι τα σλοβακικά εθνικά προγράμματα3 στον τομέα της αποϊδρυματοποίησης δεν 

επεκτείνονται μετά το 2020 και εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη βιωσιμότητα των 

σχετικών με τις αναπηρίες υπηρεσιών μετά την ημερομηνία αυτή. 

 

                                                 
1 Όπως επισήμανε ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην έκθεσή του 

για το 2015, «ισχυρά κατεστημένα συμφέροντα για τη διατήρηση των ιδρυμάτων υπάρχουν επίσης σε επίπεδο 

δήμων, καθώς και εντός των ιατρικών και των άλλων συναφών επαγγελμάτων» και αναφέρθηκε στην 

«απροθυμία των αυτοδιοικούμενων περιφερειών, οι οποίες αποτελούν τους σημαντικότερους χρηματοδότες των 

ιδρυματικών υπηρεσιών στη Σλοβακία, να εφαρμόσουν τις εθνικές πολιτικές αποϊδρυματοποίησης».   
2 Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για τους ανθρώπινους πόρους περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, 

στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά προσέγγιση 200 

εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για επενδύσεις στον τομέα της αποϊδρυματοποίησης στη Σλοβακία.    
3 Όπως το εθνικό σχέδιο δράσης για τη μετάβαση από την ιδρυματική στην κοινοτική φροντίδα στο σύστημα 

κοινωνικών υπηρεσιών 2012-2015, οι εθνικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών για 

την περίοδο 2015-2020, το εθνικό σχέδιο δράσης για τη μετάβαση από την ιδρυματική στην κοινοτική φροντίδα 

στο σύστημα κοινωνικών υπηρεσιών 2016-2020 ή η στρατηγική για τις αναπηρίες 2014-2020. 
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΪΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της ενημέρωσης του Τμήματος Πολιτικής, οι ΜΚΟ απηύθυναν 

έντονη προειδοποίηση κατά της στήριξης με πόρους της ΕΕ της δημιουργίας μικρότερων 

μονάδων, που είναι επίσης γνωστές ως μικροϊδρύματα, ακόμη και αν αυτές οι μονάδες 

παρέχουν βελτιωμένο φυσικό περιβάλλον, δεδομένου ότι δεν εκπληρώνουν τον στόχο της 

διαβίωσης μέσα στην κοινότητα. Οι ΜΚΟ εξέφρασαν επίσης τη λύπη τους για το γεγονός ότι 

υπάρχουν ακόμη τοπικοί, περιφερειακοί και κρατικοί πόροι που διοχετεύονται στην 

ιδρυματοποίηση. 

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

Οι ΜΚΟ επισήμαναν πόσα λίγα γνωρίζουν πραγματικά η κοινωνία και οι περιφερειακές ή οι 

τοπικές αυτοδιοικήσεις για τα άτομα με αναπηρίες, τις οικογένειές τους, τις κοινότητές τους, 

τις ανάγκες τους. Σύμφωνα με τα πορίσματα της ενημέρωσης του Τμήματος Πολιτικής, 

τόνισαν με σθένος την ανάγκη εξάλειψης των φραγμών μεταξύ της κοινωνίας και των 

ατόμων με αναπηρίες μέσω ενημερωτικών εκστρατειών για την αύξηση της κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης. Οι ΜΚΟ εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι η κοινωνία φαίνεται 

να μην είναι ακόμη έτοιμη να αποδεχτεί τα άτομα με αναπηρίες. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  

Η παροχή βοήθειας στα άτομα με αναπηρίες, η οποία είναι προσβάσιμη στα άτομα χωρίς 

αναπηρίες σε καθημερινή βάση, είναι άλλη μία ανάγκη την οποία προσδιόρισαν οι ΜΚΟ. 

Όπως η απρόσκοπτη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς, που αποτελεί βασικό βοήθημα 

διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, όχι όμως στα άτομα με αναπηρίες. Οι ΜΚΟ τόνισαν ότι η 

εκπαίδευση (όπως και η παροχή εκπαιδευτικών συμβουλών), τα αγαθά και η υγειονομική 

περίθαλψη πρέπει να καταστούν προσβάσιμα. Όπως πρέπει να είναι και οι υπηρεσίες 

έγκαιρης παρέμβασης, τις οποίες οι ΜΚΟ θεωρούν ότι είναι ανεπαρκείς και ότι στερούνται 

κατάλληλων δεσμών με την υγειονομική περίθαλψη, τις συμβουλευτικές 

(συμπεριλαμβανομένων των νομικών), τις κοινωνικές και τις παιδαγωγικές υπηρεσίες. 

Υπογραμμίστηκε επίσης από τις ΜΚΟ ότι οι μικροί δήμοι στη Σλοβακία, οι οποίοι έχουν 

αναλάβει την ευθύνη της εκπλήρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών, δεν είναι σε θέση να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες δεδομένου ότι δεν διαθέτουν την 

οικονομική δυνατότητα και την επαγγελματική υποστήριξη. Επιπλέον, δεν υπάρχουν 

υπηρεσίες για τη στήριξη των οικογενειών με άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων 

των παιδιών, ούτε υπάρχουν προσβάσιμες υπηρεσίες στη μητρική γλώσσα των ατόμων με 

αναπηρίες που ανήκουν σε εθνοτική μειονότητα. 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΟΥΣ  

Οι ΜΚΟ τόνισαν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ανάληψης κυβερνητικής δράσης που θα 

βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες να αναπτύξουν ικανότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, καθώς 

και διοργάνωσης ενημερωτικών εκστρατειών για τα άτομα με αναπηρίες προκειμένου να 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους φόβους που δημιουργεί η ανεξάρτητη διαβίωση και να 

μειώσουν την κεκτημένη εξάρτησή τους από τα ιδρύματα μακροχρόνιας διαμονής. 

Αναφέρθηκε ότι υπάρχει ελάχιστη αυτοβοήθεια και αυτοϋποστήριξη για τα άτομα με 

αναπηρίες στη Σλοβακία.  

 

ΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Μια ιδιαίτερη ανησυχία που εξέφρασαν οι ΜΚΟ και η Επίτροπος της Σλοβακίας για τα 

Άτομα με Αναπηρίες ήταν ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν διαθέτουν νομική ικανότητα σε ίση 
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βάση με τα άλλα άτομα σε όλες τις πτυχές της ζωής (όπως ο γάμος, το άνοιγμα τραπεζικού 

λογαριασμού, η προσφυγή στο δικαστήριο, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου κ.λπ.). Η 

Επίτροπος ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών ότι από την 1η Ιουλίου 

2016 ο νέος νόμος για τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας δεν επιτρέπει πλέον την πλήρη 

στέρηση της νομικής ικανότητας και επιτρέπει μόνο την μερική αφαίρεση της νομικής 

ικανότητας υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα ανάκτησης της νομικής 

ικανότητας1 συνεχίζει επίσης να αποτελεί επιλογή. Στο πλαίσιο αυτό, η Επίτροπος τόνισε την 

εν εξελίξει σύνταξη τροπολογίας στον Αστικό Κώδικα, η οποία είναι αναγκαία δεδομένου ότι 

το ουσιαστικό δίκαιο αναφέρεται επί του παρόντος μόνο στην πλήρη νομική ικανότητα και 

δεν περιέχει διατάξεις με στόχο τη στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και συνεπώς 

δεν συνάδει με το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες.  

 

II. Διαβουλεύσεις με τις σλοβακικές αρχές2 

Οι σλοβακικές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της Σλοβακίας για τη μετάβαση από την 

ιδρυματική φροντίδα στις υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο κοινότητας, τονίζοντας 

παράλληλα ότι η αποϊδρυματοποίηση αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία. Αναγνώρισαν ότι 

μόνο ένας μικρός αριθμός ιδρυμάτων έχει κλείσει μέχρι σήμερα, ωστόσο εξήγησαν ότι πολλά 

ιδρύματα έχουν ξεκινήσει την πορεία προς την αποϊδρυματοποίηση, έτσι ώστε λειτουργούν 

με το 50% της δυναμικότητάς τους στην παραδοσιακή μορφή και 50% της δυναμικότητάς 

τους σε πιλοτικό στάδιο αποϊδρυματοποίησης. Οι αρχές τόνισαν ότι χρηματοδοτική στήριξη 

για επενδύσεις στην ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών που βασίζονται στην κοινότητα είναι 

διαθέσιμη από το 2016.  

 

 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών ενημερώθηκε σχετικά με τη δήλωση της 

Σλοβακικής Δημοκρατίας για την περίοδο 2016-2020 στην οποία η κυβέρνηση δεσμεύτηκε 

να «συνεχίσει να στηρίζει τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών». 

Οι αρχές υπενθύμισαν ότι, κατά την περίοδο 2014-2020, η Σλοβακία ενίσχυσε τη δέσμευσή 

της όσον αφορά την αποϊδρυματοποίηση και ότι καμία επένδυση (ανακατασκευή, επέκταση ή 

                                                 
1 Στην πράξη, τυπικά εν μέρει. 
2 Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών συναντήθηκε με την ανώτατη ιεραρχία του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού, 

τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Σλοβακικής Δημοκρατίας και την 

ανώτατη ιεραρχία του Γραφείου Επενδύσεων και Ενημέρωσης του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Τα πρώτα 

δύο υπουργεία είναι οι διαχειριστικές αρχές του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, αντίστοιχα, ενώ το τελευταίο είναι η 

κεντρική συντονιστική αρχή για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, τα 

οποία ιδρύθηκαν την 1η Ιουνίου 2016. 
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εκσυγχρονισμός) των υφιστάμενων μονάδων μεγάλης κλίμακας με συνεχή μορφή 

παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών δεν αναγνωρίζεται ως επιλέξιμη στο πλαίσιο των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στη Σλοβακία1.  Αναφέρθηκε επίσης 

ότι η αποϊδρυματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών συμπεριλήφθηκε στα στρατηγικά 

έγγραφα με τίτλο «Εθνικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών 

κατά την περίοδο 2015-2020» και στο εθνικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες για την περίοδο 2014-2020. Οι αρχές επισήμαναν 

επίσης ότι είναι ενήμερες σχετικά με τις συστάσεις του Μαΐου 2016 της Επιτροπής των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, οι οποίες, σύμφωνα με τις 

αρχές, έχουν ενσωματωθεί στα εθνικά προγράμματα. Το νέο σχέδιο δράσης (2016-2020), το 

οποίο βασίζεται στην εθνική στρατηγική αποϊδρυματοποίησης του 20112, προβλέφθηκε να 

εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2016. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΕΤΠΑ 

Οι σλοβακικές αρχές ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών ότι 

συγκροτήθηκε διατομεακή ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους εκπροσώπους των 

αρμοδίων τμημάτων και συναφών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να 

αποφευχθούν προβλήματα όπως η σοβαρή έλλειψη συντονισμού που παρατηρήθηκε κατά την 

προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Ο ειδικός αυτός φορέας είναι υπεύθυνος 

για τον συντονισμό των προγραμμάτων που εφαρμόζονται ως μέρος των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και για τον συγχρονισμό των ΕΔΕΤ και 

άλλων ενωσιακών ή εθνικών επικουρικών μέσων. Ως εκ τούτου, στόχος της ομάδας εργασίας 

είναι να προβλέψει κοινό σχεδιασμό στη Σλοβακία και συνεπώς να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα της χρήσης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

στη χώρα. Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε κατά τις διαβουλεύσεις ότι έως την ημερομηνία 

επίσκεψης της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών, η ομάδα εργασίας δεν είχε αρχίσει 

ακόμη δραστηριότητα.  

 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι σλοβακικές αρχές υπενθύμισαν την προστιθέμενη αξία που επιφέρουν στη διαδικασία 

αποϊδρυματοποίησης η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος για τους Ανθρώπινους Πόρους, φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την 

επισκόπηση της εφαρμογής των αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραμμάτων και της προόδου 

που επιτυγχάνεται στην επίτευξη των στόχων τους. Οι αρχές τόνισαν επίσης ότι το Γραφείο 

Επενδύσεων και Ενημέρωσης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης θα μπορέσει να συμβάλει 

ουσιαστικά στην επίσπευση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών προς την 

                                                 
1 Η Σλοβακία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τον προγραμματισμό, 

συμπεριέλαβε στο Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΤΠΑ) διασφαλίσεις, οι οποίες 

επικεντρώνονται στη στήριξη της μετάβασης από την ιδρυματοποιημένη μορφή παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

στις υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορεί να γίνει κατάχρηση 

των πόρων για «εξανθρωπισμό» καθώς και για περιορισμό των ιδρυμάτων μεγάλης δυναμικότητας χωρίς να 

μετατραπεί ο χαρακτήρας τους σε μορφή ανεξάρτητης διαβίωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφάλισε επίσης 

ότι κάθε επένδυση σε κτήρια και εξοπλισμό πρέπει να είναι αλληλένδετη με τη στήριξη δραστηριοτήτων 

συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για τους ανθρώπινους πόρους (ΕΚΤ), 

εξαρτώντας, για παράδειγμα, τη στήριξη σε οποιαδήποτε μονάδα μεγάλης κλίμακας από τον όρο της προσθήκης 

σχεδίου μετασχηματισμού για την εν λόγω μονάδα, αποκλείοντας τη στήριξη σε ιδρυματοποιημένη φροντίδα ή 

περιορίζοντας τη δυναμικότητα των στηριζόμενων μονάδων. 
2 Στρατηγική για την αποϊδρυματοποίηση του συστήματος κοινωνικών υπηρεσιών και εναλλακτική φροντίδα 

στη Σλοβακική Δημοκρατία, 2011. 
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αποϊδρυματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών στη Σλοβακία διασφαλίζοντας ότι η στήριξη 

που παρέχεται από πόρους της ΕΕ είναι καταλλήλως στοχευμένη για την επίτευξη των 

στόχων της αποϊδρυματοποίησης.     

 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 

ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών ενημερώθηκε από τις σλοβακικές αρχές ότι θα 

δημοσιευτούν δύο προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων τον Οκτώβριο του 2016 στο πλαίσιο 

του Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΤΠΑ).  Η μία 

πρόσκληση θα διαθέσει 160 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση της μετάβασης από τις 

υφιστάμενες μονάδες σε μονάδες φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας, και η άλλη, με 

προϋπολογισμό 32 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπεται για την κατασκευή νέων 

αποϊδρυματοποιημένων δομών. Στόχος των σχεδίων αυτών είναι να διευκολύνουν την 

πρόσβαση σε αποτελεσματικές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και ειδικότερα να 

προωθήσουν τη μετάβαση όσον αφορά την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων για την κοινωνική και νομική προστασία των παιδιών και 

την κοινωνική επιμέλεια στο κοινοτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος για τους ανθρώπινους πόρους (ΕΚΤ) υλοποιούνται -με καθυστέρηση- 5 εθνικά 

έργα των οποίων το ποσό των συμβάσεων ανέρχεται στα 147 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 

βρίσκεται υπό προπαρασκευή ένα εθνικό έργο με τίτλο «Αποϊδρυματοποίηση των μονάδων 

κοινωνικών υπηρεσιών - Στήριξη των ομάδων μετασχηματισμού», ενώ προετοιμάζονται 

επίσης προσκλήσεις επικεντρωμένες στη ζήτηση.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών ενημερώθηκε ότι επί του παρόντος η σλοβακική 

κυβέρνηση καταβάλλει 320 ευρώ ανά κλίνη μηνιαίως από τον κρατικό προϋπολογισμό στον 

δήμο που χρηματοδοτεί τη μονάδα όπου διαμένει άτομο με αναπηρίες1. Οι αρχές επισήμαναν 

ότι το ποσό θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο νέου νόμου για τις κοινωνικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής χρηματοδότησης, που αναμένεται για το πρώτο ήμισυ 

του 2017, και το διατιθέμενο ποσό θα συνδεθεί με τον βαθμό εξάρτησης των ατόμων με 

αναπηρίες από τη βοήθεια που λαμβάνουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ως σύγκριση αναφέρθηκε ότι η μέση σύνταξη στη Σλοβακία ξεπερνά ελαφρώς τα 400 ευρώ. 
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III. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών επισκέφτηκε 3 είδη μονάδων:  

 

1. Κέντρο ημερήσιας φροντίδας: Η βέλτιστη λύση φροντίδας για άτομα με αναπηρίες σε 

μονάδα που βασίζεται στην κοινότητα  

 

Η μονάδα στην πόλη Τρνάβα ανακαινίστηκε πρόσφατα εξ ολοκλήρου από πόρους της ΕΕ. Οι 

συνθήκες είναι εξαιρετικά καλές και σαφέστατα πάνω από τον μέσο όρο. Τα άτομα με 

αναπηρίες -περίπου είκοσι έως τριάντα- περνούν την ημέρα τους στο κέντρο και 

απασχολούνται με χειροτεχνικές δραστηριότητες. Η καθημερινή ζωή τους περιλαμβάνει 

πολιτιστικά προγράμματα καθώς και εκδρομές στη φύση. Κάνουν αθλητικές ασκήσεις και 

τους παρέχονται επίσης ευρείες υπηρεσίες ευεξίας. 
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2. Μονάδα όπου απασχολούνται άτομα με αναπηρίες: Προσφέροντας μια ευκαιρία στα άτομα 

με αναπηρίες να επιτύχουν προσωπική ολοκλήρωση κάνοντας μια δουλειά την οποία 

απολαμβάνουν 

 

Η Τσαγερία, που βρίσκεται επίσης στην πόλη Τρνάβα και που επίσης συγχρηματοδοτείται 

από πόρους της ΕΕ, βρισκόταν σε ένα πανέμορφο τμήμα της παλιάς πόλης και μπορούσε 

εύκολα να συναγωνιστεί οποιοδήποτε ελκυστικό καφέ στον κόσμο. Απασχολεί άτομα με 

διάφορα είδη αναπηριών1.Τα άτομα με αναπηρίες στη μονάδα αυτή τυπικά πλένουν πιάτα, 

βοηθούν στην παρασκευή του τσαγιού και του καφέ, εξυπηρετούν τους επισκέπτες εν γένει 

και φροντίζουν ο ένας τις ανάγκες του άλλου. 

 

  
 

                                                 
1 Οι αναπηρίες των πελατών περιλαμβάνουν τη νοητική υστέρηση, την πολυομελίτιδα σε συνδυασμό με 

αναπηρία, την οπτική αναπηρία (τύφλωση), τη μειωμένη ακοή (χρήση ακουστικών βοηθημάτων), το σύνδρομο 

Ντάουν, τη μυϊκή δυστροφία, την περιορισμένη κίνηση (χρήση αναπηρικού αμαξιδίου), την κακοήθη 

κατάθλιψη. 
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3. Ίδρυμα διαμονής μεγάλης δυναμικότητας: υπάρχον ίδρυμα όπου μεγάλος αριθμός ατόμων 

με αναπηρία ζει απομονωμένος από την υπόλοιπη κοινωνία. 

 

Προκειμένου να διευρυνθούν οι γνώσεις των μελών της αντιπροσωπείας και για λόγους 

προσβασιμότητας (στο δήμο Zavar, κοντά στην πόλη Τρνάβα), η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε 

ένα τυπικό ίδρυμα μακροχρόνιας διαμονής. Το ίδρυμα έχει 130 άνδρες τρόφιμους, οι οποίοι 

ζουν ολόκληρη τη ζωή τους στο ίδρυμα, συγκεντρωμένοι σε δωμάτια των 4-6 ατόμων. Η 

συγκεκριμένη μονάδα επίσης ανακαινίστηκε πρόσφατα με πόρους της σλοβακικής 

κυβέρνησης. Η μονάδα έδωσε την εντύπωση ενός πολύ καλοδιατηρημένου ιδρύματος, και η 

διακόσμησή της και οι κοινές εγκαταστάσεις έδειχναν να είναι ανώτερες από τα συμβατικά 

ιδρύματα όπου ζουν άτομα με αναπηρίες στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. 

  
 

Τα άτομα με αναπηρίες του ιδρύματος απασχολούνται με χειροτεχνίες και με την περιποίηση 

ενός μικρού κήπου και λίγων ζώων. Η καθημερινή ζωή τους περιλαμβάνει επίσης κοινωνικές 
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δραστηριότητες. Ορισμένα άτομα ήταν κλεισμένα στην απομόνωση για λόγους, όπως 

ενημερώθηκε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών, συμπεριφοράς που σχετίζεται με 

σοβαρά νοητικά προβλήματα.  

 

Συμπεράσματα και συστάσεις 

Η Επιτροπή Αναφορών: 

1.   συμμεριζόμενη την ανησυχία του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα όσον αφορά τη διατήρηση μεγάλων ιδρυμάτων που στεγάζουν 

χιλιάδες άτομα με αναπηρίες μακριά από την κοινότητα1, ζητεί επιτακτικά από τις 

σλοβακικές αρχές να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να επισπεύσουν τη μετάβαση σε 

υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα και στη διαβίωση εντός της κοινότητας στη 

Σλοβακία, με ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό οδικού χάρτη με σαφή 

χρονοδιαγράμματα, σαφείς στόχους και μετρήσιμους δείκτες· 

2. υπογραμμίζει την ανάγκη χρήσης των πόρων της ΕΕ για την ενίσχυση της κοινωνικής 

ένταξης και τη σημαντική συμβολή στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 

Σλοβακία και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει 

νομικά ισχυρό δικαίωμα ανεξάρτητης διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρίες· 

3.  τονίζει τη σημασία της κατάρτισης των φορέων χάραξης πολιτικής και των 

απασχολούμενων στην παροχή φροντίδας που συμμετέχουν στη μετάβαση από την 

αποϊδρυματοποίηση στη φροντίδα που παρέχεται σε επίπεδο κοινότητας· 

4.  ζητεί επιτακτικά τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών για 

τις υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα προκειμένου να εξουδετερωθεί η 

πρακτική στην οποία οι δήμοι τυπικά δεν πληρώνουν για την παροχή φροντίδας σε 

επίπεδο κοινότητας όταν υπάρχει υφιστάμενο ίδρυμα· ζητεί επιτακτικά από τις 

σλοβακικές αρχές να μην στηρίζουν καμία επένδυση για τη δημιουργία των λεγόμενων 

μικροϊδρυμάτων· ζητεί επιτακτικά από τις σλοβακικές αρχές να μην στηρίζουν τη 

διάθεση πόρων από τον εθνικό και τους περιφερειακούς προϋπολογισμούς σε ιδρύματα, 

εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, όταν η διαδικασία αποϊδρυματοποίησης βρίσκεται ήδη 

σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί εναλλακτική λύση σε επίπεδο 

κοινότητας με εξειδικευμένο προσωπικό και οι πόροι επενδύονται σε υποδομή 

αναγκαία για την παροχή της απαιτούμενης φροντίδας·  

5.  ζητεί επιτακτικά τη λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση και τη στήριξη της ουσιώδους 

συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, των συγγενών τους και των συναφών 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ· καλεί την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη 

μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα αυτόν· 

                                                 
1 Έκθεση του κ. Nils Muižnieks, Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μετά 

την επίσκεψή του στη Σλοβακική Δημοκρατία, από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2015. 
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6.  αναγνωρίζει το έργο και τη μακροχρόνια συμβολή των διαφόρων ΜΚΟ στην παροχή 

καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης στα άτομα με αναπηρίες· 

θεωρεί ότι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 

αποϊδρυματοποίησης, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη και πόρους· επισημαίνει, 

ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να παραμείνει 

ουσιαστικά αρμοδιότητα του σλοβακικού κράτους· 

7.  παρακολουθεί με προσοχή τη δέσμευση που ανέλαβαν οι σλοβακικές αρχές κατά την 

επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών για την αποκατάσταση των 

καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης στη Σλοβακία, 

καθώς και την υπόσχεση ότι θα διαβιβάσουν το μήνυμα της αντιπροσωπείας της 

Επιτροπής Αναφορών στις αντίστοιχες επιτροπές παρακολούθησης για επίσπευση της 

διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης στη Σλοβακία, και θεωρεί ότι η ανάπτυξη υπηρεσιών 

και υποδομών για τη διευκόλυνση της μετάβασης στη φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας 

στη Σλοβακία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πληροφορία ότι έξι από τις οκτώ 

αυτοδιοικούμενες περιφέρειες της Σλοβακίας είναι έτοιμες να ξεκινήσουν έργα μετά 

την παρουσίαση των δύο προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 

Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος τον Οκτώβριο του 

2016, καθώς και για την προθυμία της σλοβακικής κυβέρνησης να επισπεύσει τις 

δραστηριότητες αποϊδρυματοποίησης από τον Οκτώβριο του 2016 και μετά· 

9.  ζητεί επιτακτικά να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των ατόμων με αναπηρίες που 

ζουν σήμερα σε ιδρύματα και σε άλλες δομές στη Σλοβακία και να συγκεντρωθούν 

λεπτομερέστερα και αναλυτικότερα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά τους και για τα 

χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων στα οποία διαβιούν και να καταγραφούν με 

συγκεκριμένη κατανομή των διαφόρων βαθμών και ειδών αναπηρίας, επισημαίνοντας 

ότι η κατά προσέγγιση αναφορά περί 40.000 ιδρυματοποιημένων ατόμων δεν είναι 

επαρκής· συνιστά επίσης τη συγκέντρωση στατιστικών σχετικά με την κοινωνική και 

την οικονομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες για τη διευκόλυνση της χάραξης 

και της αναθεώρησης των πολιτικών που στοχεύουν στην ένταξη· 

10.  καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει συγκριτική ανάλυση σχετικά με τον αριθμό των 

ιδρυματοποιημένων ατόμων με αναπηρίες και τις μελλοντικές προοπτικές της 

αποϊδρυματοποίησης στα 28 κράτη μέλη·  

11. επιδοκιμάζει την καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης σχετικά 

με την ποιότητα των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και τον πραγματικό 

αντίκτυπό τους στις καθημερινές ζωές των ατόμων με αναπηρίες που λαμβάνουν 

ιδρυματική φροντίδα· 

12. εφιστά την προσοχή των σλοβακικών αρχών στον όρο της βιωσιμότητας των έργων 

αποϊδρυματοποίησης, επισημαίνοντας ότι πρέπει να παρακολουθείται με ακρίβεια το 

επίπεδο βιωσιμότητας και τονίζοντας ότι η καλύτερη χρηματοδότηση των κοινωνικών 

υπηρεσιών θα πρέπει να αποτελεί επίσης προτεραιότητα στον προϋπολογισμό μετά την 

περίοδο 2014-2020· 

13. καλεί τις σλοβακικές αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως την επισήμως συσταθείσα 

διατομεακή ομάδα εργασίας, η οποία πρέπει να αρχίσει και να εντείνει τις εργασίες της 
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χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· 

14. εκφράζει την ανησυχία του για τη νομική ικανότητα των ατόμων με αναπηρίες στη 

Σλοβακία, υπενθυμίζοντας ότι όλα τα ιδρυματοποιημένα άτομα βρίσκονται εν γένει υπό 

κηδεμονία και ότι συνεπώς αυτό το ζήτημα έχει κρίσιμη σημασία για αυτά στις 

καθημερινές ζωές τους· ζητεί την ακρόαση των ατόμων τα οποία αφορούν οι αποφάσεις 

που περιορίζουν τη νομική ικανότητά τους κατά τη δικαστική διαδικασία -ακόμη και αν 

αυτό προϋποθέτει τη μετάβαση του δικαστή στο ίδρυμα για να επισκεφτεί το άτομο, 

εάν το εν λόγω άτομο δεν είναι σε θέσει να φύγει από το ίδρυμα για την ακρόαση- και 

τον συνυπολογισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων τους στις αποφάσεις·    

15. χαιρετίζει την πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση των δικονομικών κανόνων που 

διέπουν τις υποθέσεις κηδεμονίας και συνιστά στις σλοβακικές αρχές να συνεχίσουν, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες, να λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα για την ολοκληρωτική κατάργηση της 

στέρησης της νομικής ικανότητας στον αστικό κώδικα και να θεσπίσουν την 

υποβοηθούμενη λήψη αποφάσεων, με βάση τον σεβασμό της προσωπικής 

αυτοδιάθεσης και της ατομικής συγκατάθεσης, και συνιστά επίσης στις σλοβακικές 

αρχές να διευκολύνουν την επαναφορά της νομικής ικανότητας των ατόμων με 

αναπηρίες σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις· 

16. τάσσεται πλήρως υπέρ της ενίσχυσης της αυτοϋποστήριξης και της ανάληψης δράσεων 

εκ μέρους των ατόμων με αναπηρίες που εκπροσωπούν τους εαυτούς τους, τις απόψεις 

τους και τα συμφέροντά τους στη Σλοβακία, παραθέτοντας το συχνά μνημονευόμενο 

σύνθημα της Διεθνούς Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες το 

έτος 2004, «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς»·   

17. εκφράζει την ανησυχία του για τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου των ατόμων με 

αναπηρίες στη Σλοβακία, επαναλαμβάνοντας ότι η χορήγηση του δικαιώματος του 

εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε όλα τα άτομα με αναπηρίες δεν θα τους επέτρεπε μόνο 

να ασκούν καλύτερα τα δικαιώματά τους αλλά θα αύξανε και την αναγνωρισιμότητά 

τους στην κοινωνία·  

18. καλεί τις σλοβακικές αρχές να διασφαλίσουν ότι το μηνιαίο κρατικό επίδομα 

φροντίδας, που επί του παρόντος μεταβιβάζεται στους δήμους, δεν χρησιμοποιείται για 

τη διατήρηση των ιδρυμάτων, αλλά προορίζεται και χρησιμοποιείται αποτελεσματικά 

για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και για την κοινωνική ένταξη των ίδιων των 

ατόμων με αναπηρίες, όπως με την ίδρυση ενός σταθερού δικτύου εξατομικευμένης 

κατ’ οίκον βοήθειας με την κατάλληλη συχνότητα, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η 

μέθοδος θα στήριζε την αποϊδρυματοποίηση δεδομένου ότι θα έδινε στα συντηρούμενα 

άτομα τη δυνατότητα επιλογής της μορφής φροντίδας· ζητεί επιτακτικά από τις 

σλοβακικές αρχές να διασφαλίσουν ότι το ύψος του μηνιαίου κρατικού επιδόματος 

φροντίδας αντανακλά το πραγματικό κόστος των κοινωνικών υπηρεσιών και ότι είναι 

επαρκές για την κάλυψή του· 

19. ζητεί επιτακτικά από τις σλοβακικές αρχές να μειώσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια 

στις διαδικασίες κρατικών προμηθειών που αφορούν σχέδια υπέρ της 

αποϊδρυματοποίησης και να διασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια κατά τις συναφείς 

διαδικασίες κρατικών προμηθειών· 
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20. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει κάθε πιθανή βοήθεια στις εθνικές αρχές 

που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αντίστοιχων κονδυλίων της ΕΕ και οι οποίες 

συμμορφώνονται πλήρως με τις δεσμεύσεις τους, στην προκειμένη περίπτωση τις 

αρμόδιες αρχές στη Σλοβακία, και να προβεί στην απλούστευση των αρκετά 

περίπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών· 

21. εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση που ανέλαβαν οι σλοβακικές αρχές κατά την 

επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών να αναγάγουν το 2017 σε έτος που θα εστιαστεί 

στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την κοινωνική ένταξη και 

την ισότητα των ατόμων με αναπηρίες, επισημαίνοντας ότι σε αυτήν τη διαδικασία θα 

πρέπει να ακουστούν και οι φωνές των ατόμων με αναπηρίες· 

22. ζητεί επιτακτικά από τις σλοβακικές αρχές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή 

στα άτομα με αναπηρίες ευκαιριών διά βίου μάθησης και καλύτερης πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας· 

23. τονίζει την ανάγκη σφαιρικής προσέγγισης με τον σχεδιασμό της κοινωνικής ένταξης 

από τη βρεφική ηλικία και μετά, με εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και σχέδιο 

απασχόλησης, όπως εξασφαλισμένες θέσεις στον δημόσιο τομέα και ένα σύστημα 

κινήτρων εντός του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της αυτονομίας των ατόμων με 

αναπηρίες· 

24. καλεί ιδίως τις σλοβακικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τους πόρους της ΕΕ για να 

βοηθήσουν τα παιδιά να ζουν με τις οικογένειές τους και να ενταχθούν πλήρως σε όλες 

τις πτυχές της ζωής των κοινοτήτων τους και των σχολείων τους· 

25. ζητεί επιτακτικά από τις σλοβακικές αρχές να διασφαλίσουν προσβάσιμες υπηρεσίες 

για τις οικογένειες με άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, που θα 

διευκόλυναν την καθημερινή ζωή τους· ζητεί επίσης από τις σλοβακικές αρχές να 

καταστήσουν διαθέσιμες τις υπηρεσίες και στη μητρική γλώσσα των ατόμων με 

αναπηρίες που ανήκουν σε εθνοτική μειονότητα·  

26. εκτιμά ότι η απόφαση να διοργανωθεί ένα Ευρωπαϊκό Έτος για τα Άτομα με Αναπηρίες 

που θα εστιαστεί στην πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες1 θα ήταν εκ νέου 

επίκαιρη και θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση μιας Ευρωπαϊκής 

Ένωσης χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και κατοίκους· 

27. ζητεί επιτακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω την 

κατάσταση των επενδύσεων σε ιδρύματα για άτομα με αναπηρίες στη Σλοβακία και να 

στηρίξει τη συστηματική αξιολόγηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας της 

μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας 

και ενθαρρύνει την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 

εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό· 

28. συνιστά στις σλοβακικές αρχές να συνεχίσουν τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σε τακτική βάση ιδίως υπό τη μορφή περιοδικών εκθέσεων, όπως ετήσιες 

εκθέσεις παρακολούθησης, προς την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις στη 

                                                 
1 Η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου ελήφθη τον Δεκέμβριο του 2001 για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού 

Έτους Ατόμων με Αναπηρίες το 2003. 
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διαδικασία αποϊδρυματοποίησης. 

 

 


