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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1215/2007, którą złożył Desmond Fitzgerald (Irlandia), w sprawie 
nadużyć w domach dziecka w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odwołuje się do przypadków poważnych nadużyć w bułgarskich domach 
dziecka, ujawnionych w filmie dokumentalnym BBC. Wyraża on swoje oburzenie odnośnie 
do warunków, na podstawie których nie tylko dzieci wymagające specjalnej opieki, ale 
i dorośli są umieszczani w tego rodzaju placówkach. Składający petycję jest zdania, że 
Bułgaria nie powinna była przystąpić do UE bez wcześniejszego zobowiązania jej do 
zlikwidowania tego rodzaju nadużyć. Jeżeli to konieczne, wzywa on UE do wstrzymania 
dotacji udzielanych na inne przedsięwzięcia, jeśli bułgarskie władze nie podejmą działań 
mających na celu poprawę warunków życia wychowanków tych domów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję jest zaniepokojony sytuacją dzieci niepełnosprawnych umieszczonych 
w placówkach w Bułgarii, a szczególnie sprawą pokazanej w filmie dokumentalnym BBC
instytucji w Mogilinie. 

Twierdzi on, że Unia Europejska powinna pociągnąć rząd bułgarski do odpowiedzialności za 
tę sytuację i podjąć działania w celu poprawy standardów opieki instytucjonalnej w Bułgarii.
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II. Uwagi Komisji

Odpowiedzialność za ochronę dzieci, integrację społeczną dzieci i administrowanie 
instytucjami sprawującymi nad nimi opiekę spoczywa na państwach członkowskich. Komisja 
nie posiada bezpośrednich uprawnień do badania sytuacji dzieci przebywających 
w placówkach takich, jak ta przedstawiona przez media w reportażu z Bułgarii. 

Choć Komisja nie ma bezpośrednich kompetencji, to jednak nie może i nie pozostaje obojętna 
na tak poważne problemy społeczne. W konkretnym przypadku Bułgarii (a także Rumunii) 
znacząca poprawa sytuacji dzieci przebywających w domach dziecka była jednym z celów 
pomocy przedakcesyjnej udzielonej przez UE. We współpracy z władzami bułgarskimi
poczyniono znaczący postęp, ale Komisja jest świadoma, że nadal pozostaje dużo do 
zrobienia.

Komisja natychmiast zareagowała na ujawnienie warunków w domu dziecka w miejscowości 
Dve Mogili i skontaktowała się z Emilią Maslarovą, bułgarską minister pracy i opieki 
społecznej, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat osiągniętego postępu oraz 
nowych planów działania w Bułgarii ukierunkowanych na zapewnienie wysokich standardów 
w domach dziecka. Obecnie rząd bułgarski realizuje plan działania dla placówki w Mogilnie, 
dla której wyznaczono już termin zamknięcia. UNICEF dokonał oceny poszczególnych dzieci 
z Mogilina, a także zbadał i zalecił najlepsze możliwe rozwiązanie sytuacji każdego z nich. 
W ramach tego procesu skontaktowano się z rodzicami, których zapytano o chęć ponownego 
nawiązania lub wzmocnienia relacji ze swoimi dziećmi. 

Ogólniej rzecz ujmując, Komisja zdecydowanie opowiada się za niezależnym 
funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych. Sporządzone niedawno i sfinansowane przez 
Komisję opracowanie1 w sprawie rozwoju usług opieki środowiskowej dla osób 
niepełnosprawnych w Europie potwierdza, że opieka instytucjonalna często odznacza się 
niedopuszczalnie niską jakością, a warunki w placówkach opiekuńczych mogą czasami 
stanowić poważne naruszenie przyjętych na szczeblu międzynarodowym standardów praw 
człowieka. W opracowaniu tym wykazano również, że odpowiednio zorganizowane 
i zarządzane usługi opieki środowiskowej mogą przynieść lepszy efekt w kontekście jakości 
życia i zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość prowadzenia normalnego życia jako 
pełnoprawni obywatele. Usługi opieki środowiskowej nie są droższe niż opieka 
instytucjonalna, zakładając, że przy obliczaniu kosztów uwzględnia się potrzeby rezydentów 
i jakość opieki.

Komisja wspiera również wymianę informacji i dobrych praktyk między państwami 
członkowskimi jako część otwartej metody koordynacji w dziedzinie opieki i integracji 
społecznej. W tym kontekście Komisja z zadowoleniem przyjmuje nawiązywanie przez 
państwa członkowskie współpracy dwustronnej, jak ma to miejsce w przypadku Bułgarii 
i innych państw członkowskich UE w dziedzinie opieki społecznej nad dziećmi 
niepełnosprawnymi przebywającymi w placówkach opieki długoterminowej. 

Ponadto ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wspierane są projekty 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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mające na celu promowanie niezależnego życia, w szczególności świadczenie usług opieki 
środowiskowej dla osób niepełnosprawnych w pobliżu ich miejsca zamieszkania, w tym na 
obszarach wiejskich, na przykład poprzez modernizację systemów i mechanizmów, a przede 
wszystkim szkolenie personelu. Finansowane jest również zastępowanie istniejących 
placówek zamkniętych wysokiej jakości usługami i zapewnianie warunków mieszkaniowych
w ramach społeczności lokalnych (tak zwana „deinstytucjonalizacja”). Komisja 
z zadowoleniem przyjmuje niedawną decyzję Bułgarii o przeznaczeniu 10 milionów euro na 
poprawę jakości usług socjalnych świadczonych w placówkach długoterminowej opieki nad 
niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, co stanowi część finansowanego przez EFS 
programu operacyjnego rozwoju zasobów ludzkich.

Komisja nadal będzie podejmowała wysiłki w celu zagwarantowania, że w żadnym państwie 
członkowskim nie dojdzie już do sytuacji pokazywanych niedawno w mediach.

III. Wnioski

Odpowiedzialność za ochronę dzieci, integrację społeczną dzieci i administrowanie 
instytucjami sprawującymi nad nimi opiekę spoczywa na państwach członkowskich. 
W ramach swoich kompetencji i przy wykorzystaniu różnych środków Komisja działa 
we współpracy z państwami członkowskimi w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym 
niezależnego funkcjonowania oraz wysokiej jakości usług socjalnych w Unii Europejskiej.


