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Indledning 

”Et liv, hvor man er integreret i samfundet, bør ikke ses som 

en belønning, men som en ret for alle, der har et handicap.”  

Aktør ved høringen med NGO’er 
 

GENEREL OVERSIGT OVER MISSIONEN 

 

Hovedformålet med PETI’s undersøgelsesmission var at finde svar på mange spørgsmål, som 

var opstået i forbindelse med PETI’s arbejde vedrørende Den Europæiske Unions indvirkning 

på livskvaliteten for personer, EU-borgere, med handicap1, som befinder sig i en institution og 

dermed ikke er integrerede i samfundet. Valget faldt på at undersøge emnet i Den Slovakiske 

Republik2 af hensyn til den geografiske balance for så vidt angår missioner, som PETI 

tidligere har gennemført.  

 

Missionens udgangspunkt var klart en tilgang basseret på grundlæggende rettigheder til 

anvendelsen af EU’s struktur- og investeringsfonde til vedligehold (renovering, udvidelse 

eller nyopførelse) af bocentre til langvarige ophold for personer med handicap i Slovakiet. 

Det drejede sig om, hvordan EU’s solidaritet kan komme til udtryk via finansiering på den 

rette måde, således at den ikke bidrager til, at store boinstitutioner, der begrænser deres 

klienters frihed til at være en del af samfundet, overlever. 

 

En række medlemsstater i Central- og Østeuropa investerer EU-midler i bocentre. 

Investeringer i planlagt vedligeholdelse eller udvidelse af sådanne institutioner udgør ikke 

desto mindre en overtrædelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, er i modstrid med 

EU’s politikker vedrørende lige muligheder, social inklusion og ikkeforskelsbehandling, og 

følgelig bør disse institutioner ikke kunne være støtteberettigede.  

 

PETI’s mission fandt sted på et godt tidspunkt, eftersom FN’s komité for rettigheder for 

personer med handicap havde offentliggjort sine afsluttende bemærkninger om Slovakiet i 

maj 2016. FN-komitéen udtrykte dyb bekymring over det store antal institutionsanbragte 

personer med handicap i Slovakiet og bemærkede, at fremskridtene med 

afinstitutionaliseringen3 er for langsomme og spredte. Komitéen anbefalede, at Slovakiet 

opstiller og overholder en tidsplan for at sikre, at gennemførelsen af 

afinstitutionaliseringsprocessen sker i et hurtigere tempo, herunder ved at træffe yderligere 

foranstaltninger til sikring af, at de fællesskabsbaserede tjenester styrkes for alle personer med 

handicap. Komitéen anbefalede også, at Slovakiet ikke længere afsætter midler fra det 

nationale budget til institutioner, og at det omfordeler midler til fællesskabsbaserede tjenester 

i overensstemmelse med EFRU-fondens investeringsprioriteter. 

 

PETI-delegationen konstaterede, at FN’s observationer var ret præcise, eftersom det blev 

bekræftet ved høringerne både med handicaporienterede NGO’er og med offentlige 

myndigheder, at gennemførelsen af de eksisterende, gode strategier er mangelfuld, og at 

                                                 
1 Voksne med intellektuelle funktionsnedsættelser. 
2 Herefter benævnt Slovakiet. 
3Termen afinstitutionalisering dækker over flytning af beboere fra store boinstitutioner til lokalsamfundsbaserede 

tjenester.  
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afinstitutionaliseringsprocessen foregår i et påfaldende langsomt tempo. Faktisk bekræftede 

PETI’s mission, hvad der fremgik af briefingen forud for missionen fra temaafdeling C om 

fokus på situationen i Slovakiet for så vidt angår de europæiske struktur- og investeringsfonde 

og folk med handicap, nemlig at ingen personer med handicap indtil nu har fået mulighed for 

at fortsætte med at leve deres liv i samfundet inden for rammerne af 

afinstitutionaliseringsstrategien i Slovakiet.  
 

Delegationsmedlemmerne prioriterede det højt med egne øjne at se faciliteter i Slovakiet, 

hvor man i øjeblikket huser personer med handicap. For at skabe et så bredt overblik som 

muligt indgik der tre typer faciliteter i missionen: 1. Et dagcenter i byen Trnava, som er blevet 

totalt renoveret med EU-midler, og hvor klienterne er integrerede i deres samfund uden for et 

bocenter og også er integrerede i deres familier 2. Et sted i den historiske gamle bydel af 

Trnava, hvor personer med handicap er ansat, og 3. En institution til langvarige ophold i den 

nærliggende kommune Zavar. Sidstnævnte finansieres ikke af EU-midler, men ligger i en 

optimal afstand fra de to andre faciliteter og har samme ledelse som dem, og besøget gjorde 

det muligt for delegationsmedlemmerne at se en institution med 130 mandlige klienter, som 

lever deres liv inden for murene i en institution, der er ret adskilt fra samfundet, i en lille by. 

 

Fotoet viser gaver i form af håndarbejdsgenstande, 

som er lavet af klienter med handicap på det 

dagcenter, som delegationen besøgte. Disse produkter 

købes af bilproducenter i nærheden og gives så væk som 

protokollære gaver eller købes af medarbejdere på de to 

fabrikker. Indtægterne fra salget går til aktiviteter for 

klienterne, f.eks. udflugter, teaterture osv.  

 

 

Disse oplysninger blev givet af en 80 år gammel kvinde, 

hvis søn havde været klient på centret gennem de seneste 

20 år, hvoraf langt størstedelen lå før den komplette 

renovering, der var blevet finansieret med EU-midler. Hun 

fortalte, at hendes søn er meget glad for at komme på det 

renoverede dagcenter hver dag, hvor klienterne er fra om 

morgenen til kl. 15, hvorefter de vender tilbage til deres 

familier for at tilbringe aftenen der. 
 

 

 

 

PETI-delegationen var vidne til ægte engagement og deltagelse fra alle de aktørers side, som 

den mødte under missionshøringerne, i at forbedre dagligdagen for personer med handicap i 

Slovakiet.  

 

NGO’erne opfordrede indtrængende til mere kontrol fra Europa-Kommissionens og Europa-

Parlamentets side af den faktiske gennemførelse af afinstitutionaliseringsprocessen i Slovakiet 

og af, hvad EU-midlerne rent faktisk anvendes til. De understregede, at investeringer fra 

regionale og nationale budgetter stadig foretages i gamle og nye institutioner, der cementerer 
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den institutionelle kultur med afhængighed og adskillelse fra resten af samfundet1.  

 

Repræsentanterne for den slovakiske regering oplyste delegationen om, at hovedparten af FN-

komitéens anbefalinger er blevet omdannet til afinstitutionaliseringsprogrammer i Slovakiet. 

Ikke desto mindre kunne man ud af de givne oplysninger forstå, at tilsynsværktøjerne ganske 

vist var på plads, men at både indkaldelse af projektforslag og af 

projektgennemførelsesforslag inden for rammerne af det integrerede regionale operationelle 

program, der finansieres af EFRU til at understøtte investeringer i infrastruktur og udstyr 

under temaet fællesskabsbaseret pleje og råder over et anslået beløb til sådanne aktiviteter på 

200 mio. EUR, er betydeligt forsinkede. 

 

Der hersker den fælles opfattelse hos delegationsmedlemmerne og de hørte interessenter i 

Slovakiet, at det at ændre navneskiltet på dørene til boinstitutioner til langvarige ophold eller 

at skabe mini-institutioner simpelthen ikke er afinstitutionalisering og ikke bør støttes af EU. 

Ansvaret ligger hovedsageligt hos Kommissionen inden for rammerne af delt forvaltning, som 

på grundlag af tilbagemeldinger fra kompetente og meget aktive handicap-NGO'er kan ændre 

på dette og nedskære de EU-midler, som ikke anvendes korrekt. Europa-Parlamentet skal på 

dens vegne føre streng kontrol med afinstitutionaliseringsprocessen i Slovakiet, en 

forpligtelse, som det kan påtage sig med aktiv støtte fra de slovakiske myndigheder, som 

under PETI’s besøg lovede regelmæssigt at underrette PETI skriftligt om køreplanen og 

konkrete resultater, der er opnået under afinstitutionaliseringsprocessen i Slovakiet.  

 

Den første skriftlige rapport om, hvordan EU-midlerne bidrager til afinstitutionalisering, og 

hvordan projekterne skrider frem i Slovakiet, blev lovet fremsendt til PETI inden udgangen af 

2016.  

 

RESULTATER 

 

I. Høringer med NGO'er 

PETI-delegationen blev på det forberedende møde, der blev afholdt med henblik på at give 

delegationsmedlemmerne omfattende oplysninger om situationen i Slovakiet, underrettet af 

Europa-Kommissionen om, at de NGO'er, der arbejder inden for afinstitutionalisering, er 

stærke og velorganiserede.  

 

Dette blev med al tydelighed bekræftet af det store antal NGO'er, der deltog2 i høringen med 

PETI-delegationen på Europa-Parlamentets kontor i Bratislava. Som anbefalet af 

Kommissionen var den slovakiske kommissær for personer med handicap3, Zuzana 

Stavrovská, også inviteret og kom med meget nyttige indlæg, ligesom NGO’erne også gjorde. 

                                                 
1 Så vidt Kommissionen er orienteret, foretages disse investeringer ikke med midler fra EU's struktur- og 

investeringsfonde. 
2 NGO’erne var: Open Society Foundations, The National Council of Persons with Disabilities in the Slovak 

Republic, the Slovak Association for Help to People with Intellectual Disabilities, Carissimi, Mental Disability 

Advocacy Center, Socia, Centre for the Research of Ethnicity and Culture, Social Work Advisory Board.        
3 Kommissærens stilling blev oprettet ved lov i Slovakiet i juni 2015 i overensstemmelse med FN's konvention 

om rettigheder for personer med handicap, artikel 12 om lighed for loven, hvori der er fastsat passende og 

effektive beskyttelsesmekanismer til at forebygge misbrug, jf. de internationale menneskerettigheder. Derfor er 

kommissæren involveret i alle processer vedrørende en eventuel overtrædelse af rettigheder for personer med 

handicap og skal officielt behandle alle klager.    
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NGO'erne identificerede en række problemer i forbindelse med afinstitutionaliseringen i 

Slovakiet: 

 

NGO'ERS FORPLIGTELSE TIL AT SAMFINANSIERE DET NATIONALE PROJEKT 

OM AFINSTITUTIONALISERING 

NGO'erne udtrykte bekymring over, at den slovakiske regering forventer, at NGO’er tager del 

i den finansielle byrde til afinstitutionalisering, hvilket efter deres opfattelse ikke er berettiget, 

eftersom afinstitutionaliseringen er en national forpligtelse, som den slovakiske regering har 

påtaget sig. Der bør afsættes et passende nationalt budget til sådanne aktiviteter, og ansvaret 

ligger først og fremmest hos de lokale (kommunale, regionale) regeringer1, som bedst er i 

stand til at gennemføre fællesskabsbaserede plejeaktiviteter. Samtidig gav NGO’erne udtryk 

for deres utilfredshed med, at deres deltagelse i den eksisterende høringsordning er af ret 

formel art. 

 

MANGLENDE VILJE HOS LOKALE MYNDIGHEDER TIL AT ENGAGERE SIG I 

AFINSTITUTIONALISERINGSPROCESSEN OG KNAPPE LOKALE RESSOURCER 

Som påpeget af Europa-Kommissionen på det forberedende møde forud for missionen er 

afinstitutionalisering en proces, og der er sket mentale fremskridt i holdningen til denne 

proces i offentligheden. Alligevel udtrykte NGO’er dyb bekymring over manglen på positivt 

engagement fra de lokale myndigheders side, når det drejer sig om aktivt at støtte de 

ønskelige ændringer, der er forbundet med afinstitutionaliseringen. Nogle gange forsøger de 

ansatte i institutionerne (ledere, medarbejdere) at undgå at miste deres job. Nogle gange har 

disse mennesker tætte forbindelser til administrationen og blokerer for 

afinstitutionaliseringsprocessen ved dens rod2. Dertil kommer, understregede NGO’ere, at 

små kommuner ofte ikke er i stand til at opfylde de lovgivningsmæssige krav, der stilles for at 

modtage statsstøtte. 

 

FOR LANGSOM OG SPREDT AFINSTITUTIONALISERING 

Ved temaafdelingens briefing blev det påpeget, at de planlagte aktiviteter under det reviderede 

                                                 
1 Siden 2002 har der fundet en decentraliseringsproces sted i Slovakiet, der medfører overførsel af en lang række 

beføjelser fra centralregeringen til de kommunale og regionale myndigheder, herunder visse aspekter af sociale 

ydelser, sundhedspleje og uddannelse.   
2 Som Europarådets menneskerettighedskommissær formulerede det i sin rapport for 2015, er der ”også på 

kommunalt niveau såvel som inden for sundhedserhverv og andre relevante erhverv stærke interesser i at 

opretholde institutionerne” under henvisning til ”modstanden mod at gennemføre de nationale 

afinstitutionaliseringspolitikker fra de selvstyrende regioners side, som er de vigtigste finansieringskilder til 

institutionelle tjenester i Slovakiet”.   
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nationale projekt til afinstitutionalisering i perioden frem til 2020 omfatter mindre end 10 % 

af de 861 institutioner i Slovakiet, og at der hidtil ikke er blevet overført en eneste person fra 

institutionel pleje til fællesskabsbaseret pleje. NGO’erne oplyste delegationen, at 

boinstitutioner modtager blød støtte til almen og faglig uddannelse, men at de ikke kommer 

ind i den faktiske fysiske afinstitutionaliseringsfase. NGO'erne kritiserede også den 

manglende synergi mellem det operationelle program for udvikling af menneskelige 

ressourcer, som finansieres af ESF, og det integrerede regionale operationelle program, som 

finansieres af EFRU1, og fremhævede, at der på trods af, at projekterne er blevet forberedt, 

ikke er blevet brugt en eneste euro endnu af administrative årsager. Der var også bekymring 

over manglen på samordning og samarbejde mellem de nationale, regionale og lokale 

niveauer. 

 

EU-FINANSIEREDE AFINSTITUTIONALISERINGSPROJEKTERS BÆREDYGTIGHED

  

NGO'erne påpegede, at der er et kraftigt behov for at sikre, at projekter med finansiering fra 

EU-kilder er bæredygtige, og understregede, at projekterne bør hjælpe Slovakiet, så landet 

indhenter de ældre medlemsstater. De udtrykte beklagelse over, at de nationale slovakiske 

programmer2 ikke rækker ud over 2020 på området afinstitutionalisering, og bekymring over 

handicaprelaterede tjenesteydelsers bæredygtighed efter dette tidspunkt. 

 

RISIKO FOR AT SKABE SÅKALDTE MINI-INSTITUTIONER 

I tråd med resultaterne af temaafdelingens briefing advarede NGO’erne også kraftigt mod at 

støtte etablering af mindre enheder, såkaldte mini-institutioner, med EU-midler, også selv om 

det vil betyde forbedrede fysiske omgivelser, fordi det ikke bidrager til at nå målet om et 

fællesskabsbaseret liv. NGO’erne beklagede endvidere, at der faktisk stadigvæk afsættes 

lokale, regionale og nationale midler til institutionalisering. 

 

MANGEL PÅ INFORMATION, MANGEL PÅ OFFENTLIG BEVIDSTHED 

NGO’erne gjorde opmærksom på, hvor lidt samfundet og regionale eller lokale regeringer 

virkelig ved om personer med handicap, deres familier, deres fællesskaber, deres behov. I tråd 

med resultaterne af temaafdelingens briefing understregede de på det kraftigste behovet for at 

nedbryde barrierer mellem samfundet og personer med handicap ved hjælp af 

oplysningskampagner, der skaber mere social bevidsthed. NGO’erne beklagede, at samfundet 

på nuværende tidspunkt tilsyneladende endnu ikke er klar til at acceptere mennesker med 

handicap. 

 

ADGANG TIL TJENESTEYDELSER, VARER OG SUNDHEDSYDELSER  

Det at gøre hjælp tilgængelig for personer med handicap, som er tilgængelig for personer 

uden handicap på daglig basis, er endnu et behov, som NGO’erne gjorde opmærksom på. 

F.eks. uhindret brug af offentlig transport, hvilket er en grundlæggende rekvisit, der er til 

rådighed for den brede offentlighed, men ikke for personer med handicap. NGO’erne 

fremhævede, at uddannelse (sammen med uddannelsesrådgivning), varer og sundhedsydelser 

                                                 
1 Inden for rammerne af det operationelle program for udvikling af menneskelige ressourcer er der blevet afsat 

ca. 30 mio. EUR, og inden for rammerne af det integrerede regionale operationelle program ca. 200 mio. EUR til 

afinstitutionaliseringsinvesteringer i Slovakiet.    
2 Eksempelvis den nationale handlingsplan for overgangen fra institutionel pleje til fællesskabsbaseret pleje i det 

sociale system 2012-2015, de nationale prioriteter for udvikling af sociale tjenesteydelser 2015-2020, den 

nationale handlingsplan for overgangen fra institutionel pleje til fællesskabsbaseret pleje i det sociale system 

2016-2020 eller handicapstrategien 2014-2020. 
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bør gøres tilgængelige. Det samme gælder tjenester til tidlig indgriben, som efter NGO’ernes 

opfattelse er utilstrækkelige og uden ordentlig tilknytning til sundhedsydelser, rådgivning 

(også juridisk) og sociale og pædagogiske tjenesteydelser. Endvidere understregede NGO’ere, 

at små kommuner i Slovakiet, der har fået til opgave at levere sociale tjenesteydelser, ikke er i 

stand til at imødekomme behovene hos mennesker med handicap, fordi de hverken har de 

økonomiske midler eller den professionelle støtte til at gøre det. Dertil kommer, at der er 

mangel på tjenesteydelser til støtte for familier med personer med handicap, herunder børn, 

og mangel på tilgængelige tjenester på modersmålet for personer med handicap, der tilhører et 

nationalt mindretal. 

 

INKLUSION AF PERSONER MED HANDICAP PÅ GRUNDLAG AF DERES AKTIVE 

DELTAGELSE  

NGO’er efterlyste indtrængende en mere omfattende statslig indsats for at hjælpe personer 

med handicap med at udvikle færdigheder, så de kan leve uafhængigt, såvel som for at 

gennemføre oplysningskampagner for personer med handicap, som hjælper dem med at 

håndtere deres frygt for at leve uafhængigt og mindsker deres tillærte afhængighed af 

boinstitutioner til langvarige ophold. Det blev nævnt, at personer med handicap i meget ringe 

grad benytter sig af selvhjælp og af selv at forsvare deres rettigheder i Slovakiet.  

 

RETS- OG HANDLEEVNE HOS PERSONER MED HANDICAP 

En særlig årsag til bekymring, som NGO’ere og den slovakiske kommissær for personer med 

handicap gjorde opmærksom på, var, at personer med handicap ikke har rets- og handleevne 

på lige fod med andre i alle livets aspekter (f.eks. med hensyn til at indgå ægteskab, åbne en 

bankkonto, deltage i sagsanlæg ved en domstol, udøve stemmeret osv.). Kommissæren 

orienterede PETI-delegationen om, at den nye lov om frivillig retspleje fra og med den 1. juli 

2016 ikke længere tillader fuldstændig fratagelse af rets- og handleevnen og kun tillader 

delvis fjernelse heraf på nogle strengere betingelser. Muligheden for at genoprette rets- og 

handleevnen1 er også fortsat en valgmulighed. I denne sammenhæng understregede 

kommissæren, at man arbejder på en ændring af den civile retsplejelov, som er nødvendig, 

fordi den materielle ret stadigvæk kun refererer til fuld rets- og handleevne og ikke indeholder 

bestemmelser omhandlende støtte til beslutningstagning, hvilket ikke er i overensstemmelse 

med artikel 12 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.  

 

II. Høringer med de slovakiske myndigheder2 

De slovakiske myndigheder bekræftede Slovakiets løfte om gå fra institutionel pleje til 

fællesskabsbaserede tjenesteydelser og understregede samtidig, at afinstitutionalisering er en 

tidskrævende proces. De erkendte, at der hidtil kun var lukket et lille antal institutioner, men 

forklarede, at mange institutioner har påbegyndt afinstitutionaliseringsprocessen, således at de 

opererer med 50 % af deres kapacitet i den traditionelle form og med 50 % af deres kapacitet i 

en pilotfase som led i afinstitutionalisering. Myndighederne understregede, at der fra 2016 er 

stillet finansiel støtte til rådighed for investeringer i fællesskabsbaserede sociale tjenester.  

                                                 
1 I praksis typisk delvist. 
2 PETI-delegationen mødtes med ministeren og tjenestemænd på højt plan i ministeriet for arbejde, sociale 

anliggender og familie i Den Slovakiske Republik, med repræsentanten for ministeriet for landbrug og udvikling 

af landdistrikter i Den Slovakiske Republik og med tjenestemænd på højt plan i staben omkring 

vicepremierministeren for investeringer og informationsteknologi. De to førstnævnte er forvaltningsmyndighed 

for hhv. ESF og EFRU, mens sidstnævnte, som blev etableret pr. 1. juni 2016, er den centrale koordinerende 

myndighed for forvaltning af de europæiske struktur- og investeringsfonde. 
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STRATEGISKE DOKUMENTER MED SIGTE PÅ GODKENDELSE AF 

AFINSTITUTIONALISERING AF SOCIALE TJENESTEYDELSER 

PETI-delegationen blev informeret om Den Slovakiske Republiks regeringserklæring for 

2016-2020, hvori regeringen forpligter sig til at fortsætte med at støtte processen med 

afinstitutionalisering af sociale tjenesteydelser. Myndighederne mindede om, at Slovakiet i 

perioden 2014-2020 vil styrke sit engagement i afinstitutionalisering, og at ingen investering 

(genopbygning, udvidelse eller modernisering) i eksisterende store institutioner med 

fortsættelse af den hidtidige form for ydelse af sociale tjenesteydelser anerkendes som 

støtteberettiget under de europæiske struktur- og investeringsfonde i Slovakiet1. 

Afinstitutionaliseringen af sociale tjenesteydelser ville ifølge oplysningerne også blive 

medtaget i de strategiske dokumenter om nationale prioriteter for udviklingen af sociale 

tjenesteydelser i 2015-2020 og i det nationale program til forbedring af levevilkårene for 

personer med handicap i perioden 2014-2020. Myndighederne oplyste ligeledes, at de var 

opmærksomme på anbefalingerne fra FN-komitéen for rettigheder for personer med handicap 

fra maj 2016, som ifølge myndighederne var blevet integreret i de nationale programmer. Den 

nye handlingsplan (2016-2020), der er baseret på den nationale afinstitutionaliseringsstrategi 

fra 20112, forventedes vedtaget i oktober 2016. 

 

GRADEN AF SAMORDNING OG SYNERGI MELLEM ESF OG EFRU 

De slovakiske myndigheder oplyste PETI-delegationen, at der var dannet en tværfaglig 

arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for kompetente myndigheder og relevante 

civilsamfundsorganisationer for at undgå de problemer, der var med alvorlig mangel på 

samordning i den foregående programmeringsperiode 2007-2013. Ekspertorganet er 

ansvarligt for samordningen af de programmer, der gennemføres som en del af de europæiske 

struktur- og investeringsfonde, og for synkroniseringen mellem ESI-fondene og andre EU- 

eller nationale supplerende instrumenter. Formålet med arbejdsgruppens er således at sikre 

fælles planlægning i Slovakiet og dermed øge effektiviteten af anvendelsen af de europæiske 

struktur- og investeringsfonde i landet. Ikke desto mindre blev det under høringen bekræftet, 

at arbejdsgruppen på tidspunktet for PETI-delegationens besøg endnu ikke havde påbegyndt 

                                                 
1 Slovakiet har som følge af Europa-Kommissionens bemærkninger under programmeringen indsat garantier i 

det integrerede regionale operationelle program (EFRU), som fokuserer på at støtte omstillingen fra den 

institutionaliserede form for levering af sociale tjenesteydelser til lokalsamfundsbaserede tjenester for at sikre, at 

midler ikke kan misbruges til "menneskeliggørelse" i form af nedskalering af store institutioner, uden at de 

ændrer karakter således, at beboerne kan leve en uafhængig tilværelse. Kommissionen har også sikret, at alle 

investeringer i bygninger og udstyr skal være knyttet til støtte til aktiviteter, som medfinansieres under det 

operationelle program for menneskelige ressourcer (ESF) ved f.eks. at gøre støtte til en stor facilitet afhængig af 

opfyldelse af betingelsen om at vedlægge en omstillingsplan for den pågældende facilitet, og den har dermed 

udelukket ydelse af støtte til institutionel pleje og begrænsning af kapaciteten i støttede faciliteter. 
2 Strategi for afinstitutionalisering af systemet med sociale tjenesteydelser og alternativ pleje i Den Slovakiske 

Republik, 2011. 
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sit arbejde.  

 

ORGANER TIL OVERVÅGNING AF AFINSTITUTIONALISERINGENSPROCESSEN 

De slovakiske myndigheder mindede om den merværdi for afinstitutionaliseringsprocessen, 

som overvågningsudvalget for det integrerede regionale operationelle program og 

overvågningsudvalget for det operationelle program for udvikling af menneskelige ressourcer 

skaber, idet begge organer har til opgave at evaluere gennemførelsen af de respektive 

operationelle programmer og de fremskridt, der er gjort hen imod opfyldelsen af deres mål. 

Myndighederne understregede også, at vicepremierministerens kontor for investeringer og 

informationsteknologi vil kunne bidrage væsentligt til intensivering af gennemførelsen af 

offentlige politikker med sigte på afinstitutionalisering af sociale tjenesteydelser i Slovakiet 

ved at garantere, at støtten fra EU-fondene målrettes korrekt mod opfyldelse af målene for 

afinstitutionalisering.  

 

PLANLAGT ANVENDELSE AF EU-MIDLER TIL AFINSTITUIONALISERING I 

PROGRAMMERINGSPERIODEN 2014-2020 

PETI-delegationen erfarede fra de slovakiske myndigheder, at der skulle iværksættes to 

indkaldelser af forslag i oktober 2016 inden for rammerne af det integrerede regionale 

operationelle program (EFRU). Det ene omfattende et beløb på 160 mio. EUR afsat til 

fremme af omstillingen af eksisterende faciliteter til fællesskabsbaserede plejefaciliteter, og 

det anden med et budget på 32 mio. EUR til opførelse af nye afinstitutionaliserede faciliteter. 

Formålet med disse projekter er at skabe lettere adgang til effektive offentlige tjenesteydelser 

af høj kvalitet inden for rammerne af det specifikke mål om at fremme overgangen til lokalt 

plan for sociale tjenesteydelser og gennemførelsen af foranstaltninger til social og retlig 

beskyttelse af børn og sociale værgemål. Under det operationelle program for menneskelige 

ressourcer (ESF) er man i gang med at gennemføre 5 nationale projekter – med forsinkelse – 

til en aftaleværdi af 147 mio. EUR, mens et enkelt nationalt projekt med titlen 

"Afinstitutionalisering af sociale servicefaciliteter – Støtte til omstillingshold" befinder sig i 

den forberedende fase, og derudover er der efterspørgselsbaserede indkaldelser, som også 

befinder sig i forberedelsesfasen.  

 

FINANSIERING AF SOCIALE TJENESTEYDELSER 

PETI-delegationen fik oplyst, at den slovakiske regering for nuværende betaler 320 EUR pr. 

seng pr. måned ud af statsbudgettet til den kommune, der finansierer det sted, hvor en person 

med handicap er placeret1. Myndighederne oplyste, at beløbet vil blive taget op til revision i 

forbindelse med en ny lov om sociale tjenesteydelser, herunder social finansiering, der kan 

forventes i første halvdel af 2017, og at det beløb, der afsættes, vil blive knyttet til graden af 

afhængighed hos personer med handicap af den støtte, de modtager.  

 

III. BESØG PÅ INSTITUTIONERNE 

PETI-delegationen besøgte 3 typer faciliteter:  

 

1. Et dagcenter: Optimal løsning til pasning af personer med handicap i en fællesskabsbaseret 

institution.  

 

Institutionen i byen Trnava er for nylig blevet gennemrenoveret med EU-midler. Forholdene 

                                                 
1 Til sammenligning blev det sagt, at en gennemsnitlig pension i Slovakiet ligger på lidt over 400 EUR. 
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er usædvanlig gode, klart over gennemsnittet. Personerne med handicap - mellem 20 og 30 - 

tilbringer deres dage på centret og er beskæftiget med håndarbejdsaktiviteter. Kulturelle 

programmer og udflugter i naturen er en del af deres dagligdag. De dyrker sport og modtager 

også omfattende wellnesstjenesteydelser. 

 

 
 

2. En facilitet, hvor personer med handicap er ansat: Den giver personer med handicap 

mulighed for at finde tilfredshed i et arbejde, de kan lide. 

 

Tehuset, som også ligger i Trnava og også samfinansieres med EU-midler, befinder sig i en 

smuk del af den gamle by og kan nemt konkurrere med en hvilken som helst attraktiv café i 

verden. Det beskæftiger personer med forskellige former for handicap1. Personerne med 

handicap vasker typisk op, hjælper med at lave te og kaffe, serverer for gæsterne generelt og 

tager sig af hinanden. 

                                                 
1 Klienternes handicap er mental tilbageståendehed, polio med forskellige handicap, synshandicap (blindhed), 

delvist nedsat hørelse (brug af høreapparat), Downs syndrom, muskeldystrofi, begrænset bevægelsesfrihed (i 

kørestol), alvorlig depression. 
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3. En stor boinstitution: En eksisterende institution, hvor et stort antal mennesker med 

handicap lever isoleret fra resten af samfundet.  

 

For at udvide delegationsmedlemmernes viden og på grund af dets lettilgængelige 

beliggenhed (i Zavar kommune, tæt på Trnava by) besøgte delegationen en ærketypisk 

boinstitution til langvarige ophold. Institutionen har 130 mandlige klienter, der lever hele 

deres liv i institutionen i grupper på værelser med 4-6 personer. Denne institution er også 

blevet renoveret for nylig med midler fra den slovakiske regering. Institutionen gav indtryk af 

at være meget velvedligeholdt, dens udsmykning og fællesfaciliteter gav indtryk af at være 

bedre end i konventionelle institutioner, hvor personer med handicap lever deres liv i Central- 

og Østeuropa. 



 

PE593.830v03-00 12/16 CR\1113278DA.docx 

DA 

  
 

Personerne med handicap i institutionen beskæftiges med håndarbejde i bred forstand og 

pasning af en lille have og nogle få dyr. Deres hverdag indeholder også sociale aktiviteter. 

Der var nogle personer, som var låst inde i isolation, og PETI fik oplyst, at det skyldes adfærd 

forårsaget af alvorlige psykiske handicap.  

Konklusioner og henstillinger 

Udvalget for Andragender: 

1.  deler den bekymring, som Europarådets menneskerettighedskommissær nærer 

vedrørende den vedholdende eksistens af store institutioner med tusindvis af personer 

med handicap isoleret fra samfundet1, og opfordrer derfor indtrængende de slovakiske 

myndigheder til at træffe yderligere foranstaltninger til at sikre en hurtigere omstilling 

til fællesskabsbaserede ordninger og et liv i samfundet i Slovakiet, med særlig vægt på 

at fastlægge en køreplan med klare tidsfrister, klare mål og målbare indikatorer; 

2. understreger nødvendigheden af, at EU's midler anvendes til at skabe social inklusion 

og yde et mærkbart bidrag til respekten for menneskerettighederne i Slovakiet, og 

beklager, at personer med handicap i øjeblikket ikke har nogen ret, der kan håndhæves, 

til at leve et uafhængigt liv; 

3.  understreger betydningen af uddannelse til de politiske beslutningstagere og 

plejemedarbejdere, som er involverede i afinstitutionaliseringsomstillingen til 

fællesskabsbaseret pleje; 

4.  opfordrer indtrængende til, at finansieringen af sociale ydelser garanteres for 

fællesskabsbaserede tjenesteydelser med henblik på at bekæmpe den praksis, hvor 

kommunerne typisk ikke betaler for fællesskabsbaseret pleje, når der er en eksisterende 

institution; opfordrer indtrængende de slovakiske myndigheder til ikke at støtte 

                                                 
1 Rapport af Nils Muižnieks, Europarådets menneskerettighedskommissær, fra hans besøg i Den Slovakiske 

Republik den 15. til 19. juni 2015. 
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investeringer i opførelse af såkaldte mini-institutioner; opfordrer indtrængende de 

slovakiske myndigheder til ikke at støtte tildeling af midler fra de nationale og regionale 

budgetter til institutioner, undtagen under ekstraordinære omstændigheder, hvor 

afinstitutionaliseringsprocessen allerede er i gang, men det fællesskabsbaserede 

alternativ med kvalificeret personale endnu ikke er sikret, og ressourcerne investeres i 

infrastruktur, der er nødvendig for tilvejebringelsen af den fornødne pleje;  

5.  opfordrer indtrængende til, at der træffes foranstaltninger til at tilskynde til og støtte 

meningsfuld inddragelse af personer med handicap, deres pårørende og relevante 

civilsamfundsorganisationer i planlægningen, gennemførelsen og overvågningen af 

projekter finansieret af de europæiske struktur- og investeringsfonde; anmoder 

Kommissionen om at udvikle retningslinjer til hjælp for medlemsstaterne med henblik 

på at opfylde deres forpligtelser på dette område; 

6.  anerkender det arbejde og den mangeårige indsats fra de forskellige NGO’er for at 

skabe bedre levestandard og social inklusion for personer med handicap; er af den 

opfattelse, at de har en vigtig rolle at spille i afinstitutionaliseringsprocessen i kraft af 

deres ekspertise og ressourcer; påpeger dog, at finansieringen af denne proces fortsat 

først og fremmest påhviler den slovakiske stat; 

7.  holder fortsat øje med udviklingen for så vidt angår det tilsagn, der blev givet fra de 

slovakiske myndigheders side under PETI-delegationens besøg, om at gøre noget ved 

forsinkelserne i afinstitutionaliseringsprocessen i Slovakiet, såvel som løftet om at 

videregive PETI-delegationens budskab til de respektive overvågningsudvalg om at 

fremskynde afinstitutionaliseringsprocessen i Slovakiet, og mener, at opbygning af 

tjenester og infrastruktur til at lette omstillingen til fællesskabsbaseret pleje i Slovakiet 

kan udgøre et stort bidrag til opnåelsen af dette mål; 

 8. glæder sig over oplysningen om, at seks ud af otte selvstyrende regioner i Slovakiet er 

klar til at iværksætte projekter efter forelæggelsen af de to indkaldelser af forslag under 

det integrerede regionale operationelle program i oktober 2016, og over den slovakiske 

regerings beredvillighed til at fremskynde afinstitutionaliseringsaktiviteter fra oktober 

2016 og fremefter; 

9.  opfordrer indtrængende til, at det nøjagtige antal personer med handicap, der bor i 

institutioner og andetsteds i Slovakiet, og at mere detaljerede og opdelte data om deres 

karakteristika og om de institutioners karakteristika, som de lever i, bliver registreret og 

dataene opdelt efter de forskellige grader og typer af handicap, idet det bemærkes, at 

den omtrentlige angivelse af 40.000 institutionaliserede mennesker ikke er tilstrækkelig; 

henstiller også, at der udarbejdes statistikker over handicappede personers sociale og 

økonomiske situation for at lette udformning og evaluering af politikkerne hen imod 

integration; 

10.  opfordrer Kommissionen til at foretage en komparativ analyse af antallet af personer 

med handicap i institutioner og fremtidsperspektiverne for afinstitutionalisering i de 28 

medlemsstater;  

11. støtter, at der etableres effektive overvågningsmekanismer vedrørende kvaliteten af 

sociale ydelser og deres reelle indvirkning på dagligdagen for mennesker med handicap 

i institutionel pleje; 
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12. gør de slovakiske myndigheder opmærksom på, at det er en betingelse, at der sikres 

bæredygtighed i afinstitutionaliseringsprojekter, og påpeger i den forbindelse, at der er 

nødt til at være nøjagtig opfølgning for at måle bæredygtighedsniveauet, idet det 

samtidig understreges, at bedre finansiering til sociale tjenesteydelser også bør være en 

prioritet i EU's budget efter perioden 2014-2020; 

13. tilskynder de slovakiske myndigheder til at gøre fuld brug af den officielt dannede 

tværfaglige arbejdsgruppe, og til at påse, at den påbegynder og intensiverer sit arbejde 

uden yderligere forsinkelser; 

14. udtrykker dyb bekymring over handicappedes personers rets- og handleevne i Slovakiet, 

og minder om, at alle personer i institutioner normalt er under værgemål, og at dette 

anliggende derfor er af afgørende betydning for dem i deres hverdag; opfordrer 

indtrængende til, at de personer, der er omfattet af afgørelser, der begrænser deres rets- 

og handleevne, bliver hørt under procedurerne – også selv om det nødvendiggør, at 

dommeren besøger den pågældende person i institutionen, hvis vedkommende ikke er i 

stand til at forlade institutionen og komme til retsmødet – og at der tages hensyn til 

deres sociale færdigheder i afgørelserne;  

15. glæder sig over den nylige lovgivningsmæssige reform af procedurereglerne for 

værgemål og henstiller til de slovakiske myndigheder, at de, jf. FN's konvention om 

rettigheder for personer med handicap, fortsætter med at tage lovgivningsmæssige skridt 

med det mål at afskaffe fratagelse af rets- og handleevne i den civile retspleje 

fuldstændigt og indføre støttet beslutningstagning baseret på respekt for den personlige 

selvbestemmelse og individuelt samtykke, og henstiller også til de slovakiske 

myndigheder at gøre det nemmere at genoprette rets- og handleevnen for mennesker 

med handicap i så mange tilfælde som muligt; 

16. støtter fuldt ud mere selvstændigt forsvar af rettigheder og mere handling fra personer 

med handicap, der repræsenterer sig selv, deres synspunkter og interesser i Slovakiet, og 

henviser i den forbindelse til mottoet "intet om os uden os", som er hyppigt citeret og 

stammer fra FN's internationale dag for personer med handicap i 2004;  

17.  udtrykker bekymring over handicappedes fortabelse af stemmeretten i Slovakiet, og 

gentager, at det at give alle mennesker med handicap ret til at stemme og stille op til 

valg ikke blot vil sikre dem en større udnyttelse af deres rettigheder, men vil også øge 

deres synlighed i samfundet;  

18.  opfordrer de slovakiske myndigheder til at sikre, at den månedlige statsfinansierede 

plejeydelse, der i øjeblikket overføres til kommunerne, ikke anvendes til 

vedligeholdelse af institutionerne, men øremærkes og rent faktisk anvendes til at 

forbedre levestandarden og den sociale inklusion af de handicappede selv, f.eks. til 

etablering af et stabilt netværk af individualiserede hjemmebaserede hjælpere, der 

kommer tilpas ofte, og understreger i denne sammenhæng, at en sådan metode bør 

understøtte afinstitutionaliseringen, da den vil give personer med et plejebehov et valg 

med hensyn til, hvilken form for pleje, de ønsker; opfordrer indtrængende de slovakiske 

myndigheder til at sikre, at den månedlige statsfinansierede plejeydelse afspejler de faktiske 

udgifter til sociale tjenesteydelser og er tilstrækkelig til at dække dem; 

19. opfordrer indtrængende de slovakiske myndigheder til at forsøge at mindske de 
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bureaukratiske hindringer for offentlige indkøbsprocedurer i forbindelse med projekter 

til støtte for afinstitutionalisering og til at iagttage fuldstændig gennemsigtighed under 

forløbet af de pågældende offentlige indkøbsprocedurer; 

20.  anmoder Kommissionen om at yde al mulig bistand til de nationale myndigheder, der 

har til opgave at forvalte de respektive EU-midler, og der overholder deres forpligtelser 

til fulde, i dette tilfælde til de kompetente myndigheder i Slovakiet, og til at arbejde 

videre med forenklingen af de temmelig komplekse og bureaukratiske procedurer; 

21.  bifalder det tilsagn, som de slovakiske myndigheder gav under PETI-delegationens 

besøg om at gøre 2017 til året for fokus på at skabe positiv bevidsthed i offentligheden 

om social inklusion af og lighed for personer med handicap, idet det skal nævnes, at 

bevidstgørelsen også skal omfatte, at mennesker med handicap bliver hørt; 

22. opfordrer indtrængende de slovakiske myndigheder til at være særligt opmærksomme 

på at tilbyde personer med handicap mulighed for livslang uddannelse og bedre adgang 

til arbejdsmarkedet; 

23.  understreger på det kraftigste behovet for en samlet tilgang i form af planlægning af 

social integration helt fra spædbarnsalderen og frem, med inklusiv uddannelse og en 

beskæftigelsesplan, f.eks. reserverede pladser i den offentlige sektor og en ordning med 

incitamenter i den private sektor til at fremme handicappedes uafhængighed; 

24.  opfordrer navnlig de slovakiske myndigheder til at anvende EU-midler til at støtte børn, 

så de kan bo sammen med deres familier og blive inddraget til fulde i alle aspekter af 

livet i deres lokalsamfund og skoler; 

25.  opfordrer indtrængende de slovakiske myndigheder til at sikre familier med 

handicappede personer, herunder børn, tilgængelige tjenesteydelser, hvilket ville lette 

deres dagligdag; opfordrer endvidere indtrængende de slovakiske myndigheder til også 

at gøre tjenesteydelser tilgængelige på modersmålet for personer med handicap, der 

tilhører et nationalt mindretal;  

26.  mener, at det igen vil være et passende tidspunkt at træffe en beslutning om at afholde et 

europæisk år for personer med handicap, hvor der fokuseres på den fulde integration af 

personer med handicap1, og at en sådan beslutning meget vel kunne bidrage til at 

fremme en inklusiv Europæisk Union for alle europæiske borgere og indbyggere; 

27. opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge situationen for investeringer i 

institutioner til personer med handicap i Slovakiet yderligere og til at understøtte 

systematisk evaluering af udviklingen og effektiviteten i omstillingen fra institutionel 

pleje til fællesskabsbaseret pleje, og opfordrer også Europa-Parlamentets Budgetudvalg 

til at undersøge dette nærmere; 

28. henstiller til de slovakiske myndigheder at fortsætte en regelmæssig dialog med Europa-

Parlamentet, navnlig i form af fremsendelse af regelmæssige rapporter, f.eks. årlige 

overvågningsrapporter, til Udvalget for Andragender om udviklingen i 

                                                 
1 Den seneste beslutning om at forberede afholdelse af et europæisk handicapår i 2003 blev truffet af Rådet i 

2001. 
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afinstitutionaliseringsprocessen; 

 

 


