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Tárgy: A Constant Verbraeken, belga állampolgár által benyújtott 0116/2008. számú 
petíció a bolgár árvaházakban tapasztalható körülményekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a bolgár árvaházakban tapasztalható körülmények miatt érez 
felháborodást. Felfoghatatlannak tartja, hogy napjainkban még mindig ilyen állapotok 
uralkodhatnak. Felkéri az Európai Uniót, hogy haladéktalanul avatkozzon be Bulgáriában és 
más uniós tagállamokban, ahol ilyen körülmények uralkodnak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

I. A petíció

A petíció benyújtója a bolgár árvaházakban tapasztalható körülmények miatt érez 
felháborodást. Felfoghatatlannak tartja, hogy napjainkban még mindig ilyen állapotok 
uralkodhatnak. Felkéri az Európai Uniót, hogy haladéktalanul avatkozzon be Bulgáriában és 
más uniós tagállamokban, ahol ilyen körülmények uralkodnak.

II. A Bizottság megjegyzései

A gyermekvédelem, a gyermekek társadalmi integrációja és a gyermekgondozási 
intézmények igazgatása a tagállamok hatáskörébe tartozik. A Bizottságnak nincs közvetlen 
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hatásköre arra, hogy kivizsgálja a gyermekek helyzetét az olyan intézményekben, mint 
amelyekről a média beszámolt Bulgáriában.

Mindazonáltal a Bizottság, bár nem közvetlenül illetékes, nem lehet és nem is volt közömbös 
az ilyen súlyos szociális problémákkal szemben. Kifejezetten Bulgária (és Románia) esetében 
a gyermekgondozási intézményekben elhelyezett gyermekek helyzetének jelentős javítása az 
EU által folyósított előcsatlakozási támogatás egyik célkitűzése volt. A bolgár hatóságokkal 
együttműködve jelentős előrelépés történt, azonban a Bizottság tudatában van annak, hogy 
még sok munka van hátra. 

Hogy közvetlen választ adjon a Dve Mogili faluban elhelyezkedő árvaházban uralkodó 
körülmények napvilágra kerülésére, a Bizottság kapcsolatba lépett a bolgár munkaügyi és 
szociális védelemért felelős miniszterrel, Emilia Maslarova asszonnyal, hogy bővebb 
tájékoztatást kapjon az elért előrelépésekről és Bulgária új cselekvési terveiről, amelyek célja, 
hogy magas szintű normákat valósítsanak meg a gyermekgondozási otthonokban. A bolgár 
kormány jelenleg hajtja végre a mogilinói intézményre vonatkozó cselekvési tervet, és 
határidőt állapítottak meg az otthon bezárására. Az UNICEF értékelte minden gyermek 
helyzetét Mogilinóban, valamint kutatásokat végzett és ajánlásokat fogalmazott meg a 
gyermekek lehető legjobb helyzetére vonatkozóan. E folyamat részeként kapcsolatba léptek a 
gyermekek szüleivel, és megkérdezték őket, hogy nem kívánják-e újra felvenni vagy kiépíteni 
a kapcsolatot a gyermekükkel.

Általánosabb összefüggésben a Bizottság erőteljesen támogatja a fogyatékkal élők független 
életvitelét. A Bizottság finanszírozásában nemrégiben elkészült tanulmány1 Európában a 
fogyatékkal élő emberek közössége számára kifejlesztendő szolgáltatásokról megerősíti, hogy 
az intézményi gondozás minőség gyakran elfogadhatatlanul rossz, és az intézményi gondozás 
során néha súlyosan megsértik a nemzetközileg elfogadott emberi jogi normákat. A 
tanulmány arra is rámutat, hogy a megfelelően kialakított és helyesen irányított közösségi 
szolgáltatások jobb eredményt érhetnek el az életminőséget illetően, és képesek biztosítani, 
hogy a fogyatékkal élő emberek teljes jogú polgárként élhessenek. A közösségi szolgáltatások 
nem drágábbak, mint az intézményi gondozás, feltéve, hogy a lakók szükségleteit és a 
gondozás minőségét figyelembe veszik a költségek kiszámításakor.

Emellett a Bizottság a nyílt koordinációs módszer keretében támogatja a tagállamok között az 
információk és a bevált gyakorlatok cseréjét a szociális védelem és a társadalmi integráció 
terén. Ebben az összefüggésben a Bizottság üdvözli a tagállamok közötti kétoldalú 
együttműködés kialakítását, ahogy a Bulgária és más uniós tagállamok között a hosszú távú 
gondozási létesítményekben elhelyezett fogyatékkal élő gyermekek szociális védelme terén 
folytatott együttműködés esetében is. 

Emellett az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatja az olyan projekteket, amelyek a 
független életvitelt segítik elő, különösen a fogyatékkal élőknek a lakóhelyük közelében – a 
vidéki térségekben is – nyújtott közösségi szolgáltatásokat, például a rendszerek és 
mechanizmusok, köztük a személyzet képzésének modernizálásával. Támogatja továbbá a 
meglévő bezárt intézmények minőségi szolgáltatásokkal való felváltását és a helyi 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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közösségekben való lakhatást (az intézményesítés úgynevezett „lebontását”). A Bizottság 
üdvözli Bulgária legutóbbi döntését, amelynek értelmében 10 millió eurót utal ki az ESZA 
által finanszírozott humánerőforrás operatív program részeként a hosszú távú gondozási 
intézményekben a fogyatékkal élő gyermekeknek és fiataloknak nyújtott szociális 
szolgáltatások minőségének javítására.

A Bizottság továbbra is erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy ne forduljon elő egy 
uniós tagállamban sem olyan helyzet, mint amiről nemrégiben a média beszámolt.

III. Következtetések

A gyermekvédelem, a gyermekek társadalmi integrációja és a gyermekgondozási 
intézmények igazgatása a tagállamok hatáskörébe tartozik. A Bizottság saját hatáskörében 
eljárva és a tagállamokkal együttműködve különböző módokon dolgozik annak elérése 
érdekében, hogy független életet és magas szintű szociális szolgáltatásokat biztosítson a 
fogyatékkal élő emberek számára az egész Európai Unióban.


