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Увод 

„Интегрираният в обществото живот не трябва да се 

разглежда като компенсация, а като право на всички хора 

с увреждания.“  

Представител на заинтересована страна на консултацията с НПО 
 

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КОМАНДИРОВКАТА 

 

Основната цел на проучвателното посещение, осъществено от комисията по петиции, 

беше да се потърсят отговори на много въпроси, повдигнати в хода на работата ѝ, 

свързана с въздействието на Европейския съюз върху качеството на живот на хората с 

увреждания1 – европейски граждани, които са настанени в институции и следователно 

не са интегрирани в обществото. Изборът да се проучи въпросът в Словашката 

република2 беше обусловен от съображения за географски баланс по отношение на 

командировките, осъществени от комисията по петиции в миналото.  

 

Гледната точка на мисията несъмнено беше подход, базиран на основните права, към 

използването на структурните и инвестиционните фондове на ЕС за поддръжката 

(обновяване, разширяване или изграждане) на центрове за дългосрочно настаняване на 

лица с увреждания в Словакия. Въпросът беше как солидарността на ЕС може да се 

прояви чрез финансиране по правилния начин, така че да не допринася за запазването 

на големи институции за настаняване, които ограничават свободата на своите клиенти 

да бъдат част от обществото. 

 

Редица централно и източноевропейски държави членки инвестират средства от ЕС в 

центрове за настаняване. Инвестирането в проекти за поддръжка или разширяване на 

подобни институции обаче представлява нарушение на Хартата на основните права на 

Европейския съюз и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, 

противоречи на политиките на ЕС относно равните възможности, социалното 

приобщаване и недискриминацията и поради това тези дейности следва да не бъдат 

допустими за финансиране.  

 

Командировката на комисията по петиции беше навременна, тъй като през май 2016 г. 

бяха публикувани заключителните наблюдения за Словакия на Комитета на ООН за 

правата на хората с увреждания. Комитетът изрази своята дълбока загриженост относно 

големия брой настанени в институции хора с увреждания в Словакия и отбеляза, че 

напредъкът на процеса на деинституционализация3 е твърде бавен и частичен. 

Комитетът на ООН препоръча на Словакия да представи и приложи график, с който да 

се гарантира ускоряване на осъществяването на процеса на деинституционализация, 

включително чрез въвеждане на конкретни допълнителни мерки, гарантиращи 

укрепването на услугите в общността за всички хора с увреждания. Комитетът 

препоръча също така на Словакия да не отпуска повече средства от националния 

бюджет за институции и да ги пренасочва към услуги в общността в съответствие с 

                                                 
1 Възрастни лица с интелектуални увреждания. 
2 Наричана по-нататък „Словакия“. 
3 Терминът „деинституционализация“ означава извеждане на хора от големи институции за настаняване 

към услуги в общността.  
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инвестиционните приоритети на ЕФРР. 

 

Делегацията на комисията по петиции установи, че наблюденията на ООН са доста 

точни, тъй като в консултациите с НПО, профилирани в работата с хора с увреждания, 

и с компетентните държавни органи се потвърди, че не се изпълняват съществуващите 

добри стратегии и че процесът на деинституционализация протича със стряскащо бавна 

скорост. Всъщност мисията на комисията по петиции потвърди, че както се заявява в 

предхождащата я кратка информация със заглавие „Европейските структурни и 

инвестиционни фондове и хората с увреждания: акцент върху положението в 

Словакия“, предоставена от Тематичен отдел „В“, няма хора с увреждания, на които до 

момента да е била предоставена възможността да продължат живота си в обществото в 

рамките на стратегията за деинституционализация в Словакия.  
 

Приоритет за членовете на делегацията беше да видят сами заведенията в Словакия, в 

които понастоящем са настанени хора с увреждания. В опит да се получи възможно 

най-широка обща представа, посещението включваше три типа заведения: 1. център за 

дневни грижи в град Търнава, напълно обновен със средства от ЕС, в който клиентите 

са интегрирани в своята общност извън центъра за настаняване и също така в своите 

семейства, 2. заведение, което наема на работа хора с увреждания в историческата 

стара част на град Търнава, и 3. институция за дългосрочно настаняване в съседната 

община Завар. Последното споменато заведение не е финансирано със средства от ЕС, 

но е на оптимално разстояние от другите две заведения, управлява се от същия екип 

като предните две и посещението му позволи на членовете на делегацията да видят 

институция със 130 клиенти – мъже, които живеят зад стените на институция в малък 

град, доста откъснати от обществото. 

 
На снимката се виждат ръчно изработени 

подаръци, направени от клиентите с увреждания на 

центъра за дневни грижи, посетен от делегацията. 

Тези продукти се закупуват от намиращите се 

наблизо производствени предприятия за автомобили и 

после се дават като протоколни подаръци или се 

закупуват от служителите на двата завода. 

Полученият от продажбите приход се изразходва за 

дейности за клиентите, като екскурзии, театрални 

програми и т.н.  

 

 

Тази информация беше съобщена от 80-

годишна жена, чийто син е клиент на центъра през 

последните 20 години, по-голямата част от това 

време преди пълното обновяване на центъра със 

средства от ЕС. Тя каза, че нейният син се чувства 

много щастлив да посещава всеки ден обновения 

център за дневни грижи, където клиентите 

прекарват от сутринта до 15,00 ч. и после се връщат 

в семействата си за вечерта. 
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Делегацията на комисията по петиции установи лично, че всички заинтересовани 

страни, с които се срещна по време на консултациите, проявяват истински ангажимент 

и ангажираност, насочени към подобряване на всекидневния живот на хората с 

увреждания в Словакия.  

 

НПО призоваха категорично за повече контрол от страна на Европейската комисия и 

Европейския парламент върху действителния напредък при осъществяването на 

деинституционализацията в Словакия и върху фактическото използване на средствата 

от ЕС. Те подчертаха, че все още се правят инвестиции от регионални и национални 

бюджети в стари и нови институции, което укрепва институционална култура на 

зависимост и сегрегация от останалата част на обществото1.  

 

Представителите на словашкото правителство информираха делегацията, че повечето 

от препоръките, отправени от Комитета на ООН, са превърнати в програми за 

деинституционализация в Словакия. Въпреки това от предоставената информация се 

разбра, че независимо от въведените инструменти за мониторинг, и при поканите за 

проекти, и при изпълнението на проекти по интегрираната регионална оперативна 

програма, финансирана от ЕФРР, с цел подкрепа за тематични инвестиции за 

инфраструктура и оборудване за услуги в общността с предвидени средства от 200 млн. 

евро за такива дейности, се отбелязва значително закъснение. 

 

Налице е общо разбиране на членовете на делегацията на комисията по петиции и 

заинтересованите лица в Словакия, с които се проведе консултация, че промяната на 

табелките на вратите на институции за дългосрочно настаняване или създаването на 

миниинституции всъщност не представлява деинституционализация и не следва да се 

подкрепя от ЕС. Основната отговорност се носи от Европейската комисия в контекста 

на споделеното управление, която въз основа на обратната информация от компетентни 

и много активни НПО, работещи в областта на хората с увреждания, може да направи 

промяна и да спре средствата от ЕС, които не се използват правилно. Европейският 

парламент от свое име ще продължи да осъществява контрол върху процеса на 

деинституционализация в Словакия – ангажимент, който може да поеме с активната 

подкрепа на словашките държавни органи, които се ангажираха по време на 

посещението на делегацията на комисията по петиции да я информират редовно в 

писмен вид за пътната карта и конкретните постижения в напредъка на 

деинституционализацията в Словакия.  

 

Беше обещано, че първият писмен доклад за приноса на фондовете на ЕС за 

деинституционализацията и напредъка на проектите в Словакия ще бъде изпратен на 

комисията по петиции до края на 2016 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ 

 

І. Консултации с НПО 

Европейската комисия информира делегацията на комисията по петиции на 

подготвителната среща, организирана с цел да предостави на членовете на делегацията 

обширна информация за положението в Словакия, че НПО, работещи в областта на 

                                                 
1 За сведение на Европейската комисия тези инвестиции не се правят със средства от структурните и 

инвестиционните фондове на ЕС. 
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деинституционализацията, са силни и добре организирани.  

 

Това наблюдение наистина се потвърди от големия брой НПО, участващи1 в 

консултацията с делегацията на комисията по петици в офиса на Европейския 

парламент в Братислава. По препоръка на Европейската комисия словашкият комисар 

по въпросите на хората с увреждания2 г-жа Зузана Ставровска също беше поканена и 

направи много полезни бележки, също както и НПО. 

  
 

 

НПО определиха няколко проблема в областта на деинституционализацията в 

Словакия: 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА НПО ДА СЪФИНАНСИРАТ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОЕКТ ЗА 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

НПО изразиха опасения, че словашкото правителство очаква от НПО да поемат част от 

финансовата тежест, свързана с деинституционализацията, което по тяхно мнение не е 

оправдано предвид факта, че задачата за провеждане на деинституционализация е 

национален ангажимент, поет от словашкото правителство. Следва да се определи 

съответен национален бюджет за подобни дейности, като отговорността на първо място 

се носи от местните (общински, регионални) органи на управление3, които са в най-

добра позиция да осъществяват мероприятия за грижи в общността. Същевременно 

НПО изразиха своето недоволство относно доста формалния характер на тяхното 

участие в съществуващата рамка за консултации. 

 

ЛИПСА НА АНГАЖИМЕНТ ОТ СТРАНА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ ДА УЧАСТВАТ 

В ПРОЦЕСА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И НЕДОСТИГА НА МЕСТНИ 

РЕСУРСИ 

Както посочи Европейската комисия на подготвителната среща, 

                                                 
1 Присъстващите НПО бяха: фондация „Отворено общество“, Националният съвет на хората с 

увреждания в Словашката република, Словашкото сдружение за помощ на хората с интелектуални 

увреждания, Carissimi, Центърът за застъпничество за хора с ментални увреждания (MDAC), Центърът за 

етнически и културни изследвания, Консултативният съвет за социална работа.  
2 Постът на комисаря в Словакия е създаден със закон през юни 2015 г. съгласно член 12 от Конвенцията 

на ООН за правата на хората с увреждания относно равнопоставеност пред закона, който предвижда 

подходящи и ефективни гаранции за предотвратяване на злоупотреба в съответствие с международно 

признатите права на човека. Съответно комисарят участва във всички процеси, свързани с всяко 

нарушаване на права на хората с увреждания, и трябва да разглежда официално всички жалби.  
3 От 2002 г. в Словакия се провежда процес на децентрализация, който доведе до прехвърлянето на много 

правомощия от централното правителство на общинските и регионалните органи, включително някои 

социални услуги, здравеопазване и образование.  
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деинституционализацията е процес и в общественото мнение е налице мисловен 

напредък, свързан с него. Въпреки това НПО изразиха своята дълбока загриженост 

относно липсата на положително участие от страна на местните органи за активна 

подкрепа на желаните промени, свързани с деинституционализацията. Понякога хората, 

заети в институциите (управление, персонал), се опитват да предотвратят загубата на 

своите работни места. Понякога тези хора имат добри връзки с администрацията и 

блокират процеса на деинституционализация в основата му1. Освен това НПО 

подчертаха, че малките общини често не са в състояние да отговорят на 

законоустановените изисквания, необходими за получаване на държавна подкрепа. 

 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ПРОТИЧА ТВЪРДЕ БАВНО И 

ФРАГМЕНТИРАНО 

В информацията на Тематичния отдел се посочва, че планираните дейности по 

преразгледания национален проект за деинституционализация за периода до 2020 г. 

обхващат по-малко от 10% от 861 институции в Словакия и че към момента нито един 

човек с увреждания не е бил преместен от заведение за институционална грижа в 

заведение за грижа в общността. НПО информираха делегацията, че институциите за 

настаняване получават гъвкава подкрепа за обучение и образование, но не навлизат в 

истинската съществена фаза на деинституционализация. НПО осъдиха и липсата на 

взаимодействие между оперативната програма за човешки ресурси (ОПЧР), 

финансирана от ЕСФ, и интегрираната регионална оперативна програма (ИРОП), 

финансирана от ЕФРР2, като посочиха, че въпреки наличието на подготвени проекти 

поради административни причини до момента не е използвано нито едно евро. Беше 

изразена и загриженост относно липсата на координация и сътрудничество между 

националното, регионалното и местното равнище. 

 

УСТОЙЧИВОСТ НА ФИНАНСИРАНИТЕ ОТ ЕС ПРОЕКТИ ЗА 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

НПО посочиха огромната необходимост от гарантиране на устойчивостта на проектите, 

финансирани със средства от ЕС, и подчертаха, че проектите следва да помогнат на 

Словакия да навакса изоставането спрямо по-старите държави членки. Те изразиха 

съжаление, че словашките национални програми3 в областта на 

деинституционализацията не се удължават за периода след 2020 г., и бяха загрижени за 

устойчивостта на услугите, свързани с хората с увреждания, след това. 

 

ОПАСНОСТ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА Т.НАР. МИНИИНСТИТУЦИИ 

В съответствие с констатациите в информацията на Тематичния отдел НСО също 

отправиха настойчиво предупреждение за опасността от подкрепа със средства на ЕС за 

                                                 
1 Както отбелязва комисарят на Съвета на Европа за правата на човека в своя доклад за 2015 г. 

„съществуват силни икономически интереси за запазване на институциите и на равнището на общините, 

както и в медицинските и други съответни професии“, като посочва „нежеланието на самоуправляващите 

се региони, които са най-важните финансиращи звена на институционалните услуги в Словакия, да 

изпълняват националните политики за деинституционализация“.  
2 За инвестиции, свързани с деинституционализацията в Словакия, са отпуснати около 30 млн. евро в 

рамките на ОПЧР и около 200 млн. евро в рамките на ИРОП.  
3 Като националния план за преход от институционална грижа към грижа в общността в системата за 

социални услуги за периода 2012 – 2015 г., националните приоритети за развитието на социални услуги 

за периода 2015 – 2020 г., националния план за действие за прехода от институционална грижа към 

грижа в общността в системата за социални услуги за периода 2016 – 2020 г. или стратегията за хората с 

увреждания за периода 2014 – 2020 г. 
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създаването на по-малки заведения, наричани също така „миниинституции“, дори това 

да означава подобрена материална среда, тъй като така не се постига целта за живот в 

общността. НПО изразиха съжаление и относно това, че все още има местни, 

регионални и държавни средства, които фактически се насочват към 

институционализация. 

 

ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ, ЛИПСА НА ОБЩЕСТВЕНА ОСВЕДОМЕНОСТ 

НПО посочиха, че в малките общества органите на управление на регионално или 

местно равнище наистина познават хората с увреждания, техните семейства, общности, 

потребности. В съответствие с констатациите в информацията на Тематичния отдел те 

подчертаха категорично необходимостта от премахване на бариерите между 

обществото и хората с увреждания посредством информационни кампании за 

повишаване на обществената осведоменост. НПО изразиха съжаление поради факта, че 

понастоящем обществото изглежда все още не е готово да приеме хората с увреждания. 

 

ДОСТЪПНОСТ НА УСЛУГИТЕ, СТОКИТЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

Предоставянето на помощ на хората с увреждания, която е достъпна всекидневно за 

хората без увреждания, беше друга необходимост, установена от НПО. Например 

безпрепятственото използване на обществения транспорт, който е основно удобство за 

широката общественост, но не и за хората с увреждания. НПО подчертаха, че 

образованието (заедно с образователните консултации), стоките и здравеопазването 

трябва да бъдат достъпни. Същото важи и за услугите за ранна интервенция, които 

НПО считат за недостатъчни, както и че липсват истински връзки със 

здравеопазването, консултантските (включително правни), социалните и 

педагогическите услуги. От страна на НПО беше подчертано също така, че малките 

общини в Словакия, на които е възложено да изпълняват социални услуги, не могат да 

отговорят на нуждите на хората с увреждания, тъй като не разполагат с финансов 

капацитет и професионална подкрепа за това. Освен това съществува липса на услуги в 

подкрепа на семействата с хора с увреждания, включително деца, както и липса на 

достъпни услуги на майчиния език за хора с увреждания, които принадлежат към 

национално малцинство. 

 

ПРИОБЩАВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЯХНОТО 

АКТИВНО УЧАСТИЕ  

НПО настойчиво призовават за повече действия от страна на правителството, с които 

да помагат на хората с увреждания да развиват умения за независим живот, както и да 

се осъществяват информационни кампании за хора с увреждания, които могат да им 

помогнат да се справят с техните страхове от воденето на независим живот и да 

намалят приучената зависимост от дългосрочно настаняване в институции. Беше 

споменато, че е налице много малко взаимопомощ и взаимно застъпничество за хора с 

увреждания в Словакия.  

 

ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

НПО и словашкият комисар по въпросите на хората с увреждания изразиха особена 

загриженост във връзка с факта, че хората с увреждания нямат дееспособност на равна 

основа с останалите във всички аспекти от живота (като сключване на брак, откриване 

на банкова сметка, явяване пред съд или трибунал, упражняване на правото на глас и 

т.н.). Комисарят информира делегацията на комисията по петиции, че от 1 юли 2016 г. 

съгласно новия Закон относно охранителните производства вече не е допустимо 
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пълното лишаване от дееспособност и е позволено само частично отнемане на 

дееспособност при по-строги условия. Вариант остава и възможността за 

възстановяване на дееспособността1. В този контекст комисарят подчерта, че се 

подготвя изменение в Гражданския кодекс, което е необходимо, тъй като материалното 

право понастоящем все още се отнася до пълна дееспособност и не съдържа 

разпоредби, насочени към подкрепено вземане на решения и по този начин не 

съответства на член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.  

 

ІІ. Консултации със словашките органи2 

Словашките органи потвърдиха ангажимента на Словакия към прехода от 

институционална грижа към услуги в общността, като същевременно подчертаха, че 

деинституционализацията е процес, който изисква време. Те признаха, че само малко 

на брой институции са били затворени до момента, но обясниха, че много институции 

са поели по пътя на деинституционализацията, като с 50% от своя капацитет 

функционират в традиционната форма, а с 50% – в пилотна фаза за 

деинституционализация. Органите подчертаваха, че от 2016 г. има налице възможност 

за финансова подкрепа за инвестиции за развитието на услуги в общността.  

 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДКРЕПАТА ЗА 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

Делегацията на комисията по петиции беше информирана за декларацията на 

правителството на Словашката република за периода 2016 – 2020 г., в която то поема 

ангажимент да продължи да оказва „подкрепа за процеса на деинституционализация на 

социалните услуги“. Органите припомниха, че в периода 2014 – 2020 г. Словакия 

укрепи своя ангажимент за деинституционализация и че по линия на европейските 

структурни и инвестиционни фондове не са допустими за финансиране никакви 

инвестиции (ремонт, разширяване или модернизиране) в съществуващи заведения от 

голям мащаб в Словакия с непрекъсната форма на предоставяне на социални услуги3. 

                                                 
1 На практика обикновено частично. 
2 Делегацията на комисията по петиции се срещна с висшата йерархия на Министерството на труда, 

социалните въпроси и семейството на Словашката република, включително министъра, представители на 

Министерството на земеделието и регионалното развитие на Словашката република и висшата йерархия 

на кабинета на заместник министър-председателя за инвестиции и информация. Първите две ведомства 

са управляващи органи съответно на ЕСФ и ЕФРР, докато последното е централният координационен 

орган за управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове, създаден на 1 юни 2016 г. 
3 След забележките на Европейската комисия при изготвянето на програмата Словакия включи в 

Интегрираната регионална оперативна програма (ЕФРР) гаранции, насочени към оказване на подкрепа за 

прехода от институционализирана форма на предоставяне на социални услуги към услуги в общността, 

за да гарантира невъзможността за злоупотреба със средства за „хуманизиране“, както и за намаляване на 

големината на институции със сериозен капацитет, без да се преобразуват по същество в независими 
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Беше споменато също, че деинституционализацията на социалните услуги е включена в 

стратегическите документи, озаглавени „Национални приоритети за развитието на 

социалните услуги в периода 2015 – 2020 г.“ и „Национална програма за подобряване 

на условията на живот на хората с увреждания в периода 2014 – 2020 г.“. Органите 

също информираха, че са наясно с препоръките от май 2016 г. на Комитета на ООН за 

правата на хората с увреждания, и съобщиха, че същите са включени в националните 

програми. Било е предвидено новият план за действие (2016 – 2020 г.), който се 

основава на Националната стратегия за деинституционализация от 2011 г.1, да бъде 

приет през октомври 2016 г. 

 

СТЕПЕН НА КООРДИНИРАНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕСФ И ЕФРР 

Словашките органи информираха делегацията на комисията по петиции, че е била 

създадена междуведомствена работна група, съставена от представители на 

компетентните ведомства и съответни организации на гражданското общество, с цел да 

се избегнат проблемите, подобни на сериозната некоординираност при предишния 

програмен период 2007 – 2013 г. Експертният орган отговаря за координирането на 

програмите, изпълнявани като част от европейските структурни и инвестиционни 

фондове, както и за синхронизирането между ЕСИФ и други допълнителни 

инструменти на ЕС или на национално ниво. Целта на работната група следователно е 

да се осигури съвместно планиране в Словакия и съответно да се повиши ефикасното 

използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната. Все пак 

по време на консултациите беше потвърдено, че до посещението на делегацията на 

комисията по петиции работната група не е започнала да функционира.  

 

ОРГАНИ, НАБЛЮДАВАЩИ НАПРЕДЪКА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА 

Словашките органи припомниха добавената стойност за процеса на 

деинституционализация на Комитета за наблюдение към Интегрираната регионална 

оперативна програма и Комитета за наблюдение към Оперативна програма „Човешки 

ресурси“, които са натоварени със задачата да извършват преглед на изпълнението на 

съответните оперативни програми и на напредъка, постигнат в изпълнението на 

техните цели. Органите подчертаха още, че канцеларията за инвестиции и 

информатизация към заместник министър-председателя ще има възможност да 

допринесе съществено за ускорено изпълнение на публичните политики за 

деинституционализация на социалните услуги в Словакия, като гарантира, че 

предоставеното от фондовете на ЕС подпомагане се насочва правилно към постигането 

на целите на деинституционализацията.  

 

ПЛАНОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНДОВЕ НА ЕС ЗА 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ В ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 Г. 

Словашките органи информираха делегацията на комисията по петиции, че през 

октомври 2016 г. трябва да бъдат обявени две покани за представяне на предложения 

                                                                                                                                                         
места за живеене. Европейската комисия гарантира също така, че всякакви инвестиции в сгради и 

оборудване трябва да бъдат взаимно свързани с подкрепа за дейности, съфинансирани по Оперативна 

програма „Човешки ресурси“ (ЕСФ), като например подкрепата за дадено заведение от голям мащаб се 

обвърже с условието за успоредно прилагане на план за трансформацията му, като се изключи 

подкрепата за институционализирани грижи или ограничаването на капацитета на подкрепяното 

заведение. 
1 Стратегия за деинституционализация на системата за социални услуги и алтернативните грижи в 

Словашката република, 2011 г. 
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по Интегрираната регионална оперативна програма (ЕФРР). Едната е за 160 милиона 

евро, които ще се предоставят за насърчаване на прехода на съществуващите заведения 

към такива за грижи в общността, а другата разполага с бюджет от 32 милиона евро за 

изграждане на нови деинституционализирани заведения. Тези проекти са насочени към 

по-голямо улесняване на достъпа до ефективни и качествени публични услуги съгласно 

специалната цел за насърчаване на прехода при предоставянето на социални услуги, 

както и на изпълнението на мерките за социална и правна закрила на децата и 

социалното попечителство на равнището на общността. По Оперативна програма 

„Човешки ресурси“ (ЕСФ) се изпълняват – със закъснение – 5 национални проекта с 

договорена сума от 147 милиона евро, а един национален проект, озаглавен 

„Деинституционализация на заведенията за социални услуги – подкрепа за екипите по 

трансформиране“ е на етап подготовка; има и покани за предложения по външна 

заявка, също на етап подготовка.  

 

ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

Делегацията на комисията по петиции беше информирана, че понастоящем словашкото 

правителство изплаща от държавния бюджет по 320 евро на легло месечно на 

общината, финансираща заведението, в което е настанено лице с увреждания1. 

Органите информираха, че сумата ще бъде преразгледана в рамките на нов закон за 

социалните услуги, включително за социалното финансиране, който се очаква в 

първата половина на 2017 г., а отпусканата сума ще бъде свързана със степента на 

зависимост на хората с увреждания от помощта, която получават.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 За сравнение, беше посочено, че средната пенсия в Словакия е малко над 400 евро. 
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III. ПОСЕЩЕНИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ 

Делегацията на комисията по петиции посети 3 вида заведения:  

 

1. Център за дневни грижи: оптимално решение за грижата за хора с увреждания в 

заведение с характеристики на общност  

 

Заведението в град Търнава наскоро е било изцяло обновено със средства от ЕС. 

Условията са изключително добри, безспорно над средните. Хората с увреждания – 

около 20-30 души – прекарват деня си в центъра и се занимават с изработване на 

занаятчийски изделия. Ежедневието им се допълва от културни програми и екскурзии 

сред природата. Те правят спортни упражнения и им се предлагат също многообразни 

оздравителни услуги. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PE593.830v03-00 12/17 CR\1113278BG.docx 

BG 

2. Заведение, в което са наети хора с увреждания: възможност за хората с увреждания 

да се чувстват полезни, като работят работа, която ги удовлетворява 

 

Чайната, също намираща се в Търнава и също така съфинансирана със средства от ЕС, 

се намира в красива част на стария град и лесно може да се конкурира с което и да е 

често посещавано кафе по света. Заведението наема хора с различни видове 

увреждания1. Те обикновено мият чинии, помагат в правенето на чай и кафе, като цяло 

обслужват посетителите и си помагат взаимно. 

 

  
 

 
 

                                                 
1 Уврежданията на пациентите са умствено изоставане, полиомиелит с комбинирани недъзи, зрително 

увреждане (слепота), частично увреден слух (позволяващ ползване на слухов апарат), синдром на Даун, 

мускулна дистрофия, ограниченост на движенията (придвижване с количка), тежка депресия. 
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3. Институция с голям капацитет за дългосрочно пребиваване: съществуваща 

институция, в която голям брой хора с увреждания живеят изолирани от останалата 

част от обществото 

 

За да добият по-голяма представа, а и поради достъпността (в община Завар, близо до 

Търнава), членовете на делегацията посетиха типична институция за дългосрочно 

пребиваване. Там живеят 130 мъже пациенти, които прекарват целия си живот в 

заведението, в стаи от по 4 до 6 души. Заведението е било също така наскоро обновено 

със средства от словашкото правителство. Създава се впечатлението, че е много добре 

поддържано, вътрешната обстановка и общите помещения изглеждат по-добри от тези 

в обикновените институции, в които дългосрочно живеят хора с увреждания в 

Централна и Източна Европа. 

  
 

Хората с увреждания в институцията се занимават с изработване на занаятчийски 

изделия и се грижат за малка градина и няколко животни. Ежедневието им включва и 

социални дейности. Имаше няколко изолирани и заключени лица – както беше 

информирана делегацията на комисията по петиции – за поведение, повлияно от тежко 

умствено увреждане.  

 

Заключения и препоръки 

Комисията по петиции: 

1.  споделяйки безпокойството на комисаря по правата на човека на Съвета на 

Европа за продължаващото съществуване на големи институции, в които са 

настанени хиляди хора с увреждания извън общността1, настоятелно призовава 

словашките органи да предприемат допълнителни действия по ускоряване на 

                                                 
1 Доклад на г-н Нилс Муйжнекс – комисар по правата на човека на Съвета на Европа, след посещението 

му в Словашката република от 15 до 19 юни 2015 г. 
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прехода в Словакия към услуги и живот с характеристиките на общност, като 

обърнат специално внимание на определянето на пътна карта с ясни срокове и 

цели и с измерими показатели; 

2. подчертава необходимостта средствата от ЕС да бъдат използвани за изграждане 

на социалното приобщаване и за видим принос към зачитането на правата на 

човека в Словакия, като изразява съжаление, че понастоящем хората с 

увреждания нямат приложимо по правен път право на независим живот; 

3.  подчертава значението на обучението за създателите на политики и лицата, 

полагащи грижи, които участват в прехода от деинституционализация към грижи 

в общността; 

4.  настоятелно призовава да се гарантира финансирането на социалните услуги, що 

се отнася до услугите в общността, за да се противодейства на практиката, при 

която общините обикновено не плащат за грижи в общността, когато има 

действаща институция; настоятелно призовава словашките органи да не 

подкрепят инвестиции за създаването на така наречените „миниинституции“; 

настоятелно призовава словашките органи да не подкрепят отпускането на 

средства от националния и регионалните бюджети на институциите, освен в 

крайни случаи, когато процесът на деинституционализация вече е в ход, но все 

още не е подсигурена алтернатива в общността с квалифициран персонал и 

средствата се инвестират в необходимата за предоставянето на нужните грижи 

инфраструктура;  

5.  настоятелно призовава за предприемането на стъпки за насърчаване и подкрепа на 

пълноценното участие на хората с увреждания, техните близки и съответните 

организации на гражданското общество в планирането, изпълнението и 

наблюдението на проектите, финансирани от ЕСИФ; призовава Европейската 

комисия да развие насоки в помощ на държавите членки, за да могат да 

изпълняват своите задължения в тази област; 

6.  признава работата и дългогодишния принос на различните неправителствени 

организации за осигуряването на по-добър жизнен стандарт и социално 

приобщаване на хората с увреждания; счита, че те ще имат важна роля в процеса 

на деинституционализация със своя експертен опит и своите ресурси; отбелязва 

обаче, че финансирането на този процес следва по същество да остане задължение 

на словашката държава; 

7.  ще следи внимателно за ангажимента, поет от словашките органи по време на 

посещението на комисията по петиции, да се компенсират закъсненията в процеса 

на деинституционализация в Словакия, както и за обещанието да предадат 

посланието на делегацията на комисията до съответните комитети за наблюдение 

с цел ускоряване на процеса на деинституционализация в страната; счита, че 

изграждането на услуги и инфраструктура за улесняване на прехода към грижи в 

общността в Словакия може сериозно да допринесе за тази цел; 

8. приветства информацията, че шест от осемте автономни региона в Словакия са 

готови да стартират проекти след обявяването през октомври 2016 г. на две 

покани за представяне на предложения по Интегрираната регионална оперативна 
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програма, както и готовността на словашкото правителство да приведе в бързо 

действие след октомври 2016 г. дейностите по деинституционализация; 

9.  настоятелно призовава да се определи точният брой на хората с увреждания, 

живеещи понастоящем в институции и по други места в Словакия, да се установят 

по-подробни и структурирани данни за техните характеристики и тези на 

институциите, в които живеят, да бъдат регистрирани със специална разбивка по 

различните степени и типове на увреждане, като отбелязва, че приблизителното 

споменаване на 40 000 лица, живеещи в институции, не е достатъчно; препоръчва 

да се съберат и статистически данни за социално-икономическото положение на 

хората с увреждания, за да се улеснят създаването и преразглеждането на 

политиките за тяхната интеграция; 

10.  призовава Комисията да изготви сравнителен анализ относно броя на хората с 

увреждания в институции и бъдещите перспективи за деинституционализация в 

28-те държави членки;  

11. подкрепя установяването на ефективни механизми за наблюдение на качеството 

на предоставяните социални услуги и тяхното действително въздействие върху 

ежедневието на хората с увреждания, намиращи се под институционални грижи; 

12. призовава за вниманието на словашките органи към условието за устойчивост на 

проектите за деинституционализация, като посочва, че е необходимо да има 

конкретни последващи действия за измерване на нивото на устойчивост, и 

подчертава същевременно, че по-доброто финансиране на социалните услуги 

следва да бъде приоритет и в бюджета на ЕС след периода 2014 – 2020 г.; 

13. приканва словашките органи да използват пълноценно официално учредената 

междуведомствена работна група и да започнат и ускорят работата ѝ без повече 

отлагане; 

14. изразява загриженост по отношение на дееспособността на хората с увреждания в 

Словакия, като припомня, че всички хора, настанени в институциите, в най-общия 

случай са под попечителство и следователно този въпрос е от съществено 

значение за тях в тяхното ежедневие; настоятелно призовава хората, спрямо които 

има решения за ограничаване на тяхната дееспособност, да бъдат изслушвани по 

време на съдебните производства – дори това да налага съдията да посети лицето 

в институцията, ако то не е в състояние да я напусне за съдебното заседание – и 

техните социални умения да бъдат отчитани при съдебните решения;  

15. приветства неотдавнашната законодателна реформа на процедурните правила в 

производството по попечителство и препоръчва словашките органи да продължат 

да правят законодателни постъпки в съответствие с Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания за пълното премахване от Гражданския кодекс на 

лишаването от дееспособност и да въведат подпомаганото вземане на решения 

въз основа на зачитането на личното самоопределяне и изразяване на съгласие; 

препоръчва още на словашките органи да улеснят възстановяването на 

дееспособността на хората с увреждания във възможно най-много случаи; 

16. напълно подкрепя хората с увреждания в Словакия да имат по-голяма възможност 
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за защита на собствените си права и за действия, като представляват сами себе си, 

своите виждания и интереси, и привежда така често цитираното мото „Нищо за 

нас без нас“ на Международния ден на хората с увреждания на ООН от 2004 г.;  

17. изразява загриженост поради лишаването от граждански права на хората с 

увреждания в Словакия, като заявява отново, че предоставянето им на правото да 

гласуват и да бъдат избирани не само ще им позволи по-пълно упражняване на 

техните права, но и ще повиши тяхното видимо присъствие в обществото;  

18. призовава словашките органи да гарантират, че месечните държавни дотации за 

грижи, които понастоящем се прехвърлят на общините, не се използват за 

поддържане на институциите, а ще бъдат отреждани и ефективно използвани за 

подобряване на жизнения стандарт и социалното приобщаване на самите хора с 

увреждания, например за установяване на стабилна мрежа за персонализирано 

подпомагане в домашни условия с подходяща честота; подчертава, че такъв един 

метод следва да оказва подкрепа при деинституционализацията, тъй като ще даде 

на зависимите лица избор по отношение на формата на полагане на грижите; 
настоятелно призовава словашките органи да гарантират, че сумата на месечните 

държавни дотации за грижи отразява действителните разходи за социални услуги и е 

достатъчна за тяхното покриване; 

19. настоятелно призовава словашките органи да се опитат да намалят 

бюрократичните пречки пред процедурите за възлагане на обществени поръчки за 

проекти в подкрепа на деинституционализацията и да поддържат възможно най-

голяма прозрачност по време на процедурите, свързани с възлагането на 

обществени поръчки; 

20. приканва Европейската комисия да предостави цялата възможна помощ на 

националните органи, натоварени с управлението на съответните фондове на ЕС, 

които изпълняват напълно своите ангажименти – в случая на компетентните 

органи в Словакия, и да пристъпи към опростяване на сравнително сложните 

бюрократични процедури; 

21. приветства ангажимента, поет от словашките органи по време на посещението на 

комисията по петиции да определят 2017 г. за година, специално посветена на 

повишаване на положителната осведоменост на обществото относно социалното 

приобщаване и равните права на хората с увреждания, като отбелязва, че 

повишаването на осведомеността трябва да включва и гласовете на хората с 

увреждания; 

22. настоятелно призовава словашките органи да обръщат специално внимание на 

това да се предлагат на хората с увреждания възможности за обучение през целия 

живот и по-добър достъп до пазара на труда; 

23. настоятелно призовава за цялостен подход чрез планиране на социалната 

интеграция още от детските години, с план за приобщаващо образование и 

заетост, например запазени места в публичния сектор и система от стимули в 

частния за насърчаване на самостоятелността на хората с увреждания; 

24. призовава по-специално словашките органи да използват средства от ЕС в 



 

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

 BG 

подкрепа на това децата да живеят в своите семейства и да бъдат включвани 

изцяло във всички аспекти на живота на своите общности и училища; 

25. настоятелно призовава словашките органи да гарантират достъпни услуги за 

семействата на хора с увреждания – включително деца – които да улесняват 

тяхното ежедневие; настойчиво призовава освен това словашките органи да 

осигуряват достъпност на услугите и на майчин език за хората с увреждания, 

принадлежащи към национално малцинство;  

26. счита, че едно евентуално решение да се организира Европейска година на хората 

с увреждания с насоченост към пълното интегриране на хората с увреждания1 

отново ще бъде навременно и може да допринесе много за насърчаването на 

Европейски съюз, приобщаващ всички европейски граждани и жители; 

27. настоятелно призовава Европейската комисия да разгледа по-задълбочено 

ситуацията с инвестициите в институциите за хора с увреждания в Словакия и да 

подкрепя системната оценка на напредъка и ефикасността на прехода от 

институционални грижи към грижи в общността; насърчава също комисията по 

бюджети на Европейския парламент да проучи допълнително въпроса; 

28. препоръчва на словашките органи да продължат редовния диалог с Европейския 

парламент, по-специално под формата на периодични доклади, като годишни 

мониторингови доклади до комисията по петиции относно напредъка в процеса на 

деинституционализация. 

 

 

                                                 
1 Последното решение на Съвета за подготовката на Европейска година на хората с увреждания през 

2003 г. е взето през декември 2001 г. 


