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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0116/2008, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Constant 
Verbraeken, par situāciju Bulgārijas bāreņu namos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir sašutis par situāciju bāreņu namos Bulgārijā. Viņš uzskata, ka nav 
izprotams, kā mūsdienās joprojām var būt šādas situācijas. Viņš aicina Eiropas Savienību 
nekavējoties iejaukties Bulgārijas un jebkuras citas ES dalībvalsts lietās, kur dominē šādas 
situācijas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir sašutis par situāciju bāreņu namos Bulgārijā. Viņš uzskata, ka nav 
izprotams, kā mūsdienās joprojām var būt šādas situācijas. Lūgumraksta iesniedzējs aicina 
Eiropas Savienību nekavējoties iejaukties Bulgārijas un jebkuras citas ES dalībvalsts lietās, 
kur dominē šādas situācijas.

II. Komisijas piezīmes 

Atbildība par bērnu aizsardzību, bērnu sociālo integrāciju un bērnu aprūpes iestāžu vadīšanu 
ir jāuzņemas dalībvalstīm. Komisijai nav tiešu iespēju izmeklēt situāciju nevienā no bērnu 
aprūpes iestādēm, tostarp arī ne Bulgārijas bērnu aprūpes iestādēs, par kurām ziņoja 
plašsaziņas līdzekļi.  
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Tomēr Komisija nevar būt un nekad nav bijusi vienaldzīga pret šādām nopietnām sociālām 
problēmām, lai gan tai nav tiešu iespēju tās ietekmēt. Viens no ES sniegtās 
pirmspievienošanās palīdzības mērķiem, it īpaši Bulgārijas (un arī Rumānijas) gadījumā, bija 
panākt būtisku situācijas uzlabošanos bērnu aprūpes namos. Sadarbībā ar Bulgārijas iestādēm 
ir panākts ievērojams progress, tomēr Komisija apzinās, ka šajā jomā vēl joprojām ir daudz 
darāmā. 

Lai sniegtu tiešu atbildi par satraukumu izraisošajiem apstākļiem Dve Mogili ciema bērnu 
aprūpes namā, Komisija sazinājās ar Bulgārijas darba un sociālās aizsardzības ministri Emilia 
Maslarova, lūdzot sniegt detalizētāku informāciju par Bulgārijā panākto progresu un jauniem 
rīcības plāniem par augstu standartu ieviešanu bērnunamos. Bulgārijas valdība pašlaik īsteno 
rīcības plānu, kas saistīts ar Mogiļinas bērnu aprūpes iestādi, un ir noteikts šīs iestādes 
slēgšanas datums. ANO Bērnu fonds ir novērtējis ikviena Mogiļinas bērnu aprūpes iestādē 
ievietotā bērna situāciju un ir izpētījis un ieteicis iespējamos bērniem vispiemērotākos 
risinājumus. Šo pasākumu laikā tika apzināti arī bērnu vecāki, lūdzot sniegt atbildi, vai viņi 
vēlas atjaunot vai veidot attiecības ar saviem bērniem. 

Visumā Komisija stingri atbalsta domu, ka personām ar spēju traucējumiem būtu jāspēj dzīvot 
neatkarīgi. Nesenajā Komisijas finansētajā pētījumā1 par pakalpojumiem, kurus Eiropā sniedz 
personām ar spēju traucējumiem, ir apstiprināts, ka bieži vien aprūpes iestāžu pakalpojumi ir 
nepieņemami nekvalitatīvi un ka dažkārt apstākļi šādās iestādēs ir tādi, kas nopietni apdraud 
starptautiski atzīto cilvēktiesību ievērošanu. Pētījumā ir arī izklāstīts, ka sabiedrībā balstīti 
pakalpojumi, ja tos pareizi veido un pārzina, var dot labāku rezultātu dzīves kvalitātes ziņā un 
nodrošināt invalīdiem pilntiesīgu pilsoņa dzīvi. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi nav dārgāki 
par aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar nosacījumu, ka, rēķinot izmaksas, ņem vērā 
aprūpes iestāžu iemītnieku vajadzības un šajās iestādēs nodrošinātās aprūpes kvalitāti. 

Papildus atklātajai koordinācijas metodei sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas jomā 
Komisija veicina arī informācijas un paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm. Šajā 
kontekstā Komisija atzinīgi vērtē dalībvalstu divpusējas sadarbības veidošanu — konkrētajā 
gadījumā Bulgārijas sadarbību ar kādu citu ES dalībvalsti —, nodrošinot sociālo aizsardzību 
bērniem, kuriem ir spēju traucējumi un kuri ilgstoši uzturas aprūpes iestādēs. 

Turklāt Eiropas Sociālais fonds (ESF) atbalsta projektus, kas paredzēti, lai veicinātu cilvēku 
ar spēju traucējumiem iespējas dzīvot patstāvīgi un nodrošinātu šiem cilvēkiem sabiedrībā 
balstītu pakalpojumu sniegšanu viņu dzīvesvietas tuvumā, tostarp arī lauku rajonos, un to 
varētu panākt, piemēram, modernizējot sistēmas un mehānismus, it īpaši — apmācot 
personālu. Fonds atbalsta arī pašlaik slēgto iestāžu aizstāšanu gan ar kvalitatīviem 
pakalpojumiem, kurus cilvēkiem ar spēju traucējumiem sniedz vietējā kopienā, gan ar 
mājvietu atrašanu minētajām personām vietējā kopienā (stacionārās aprūpes likvidēšana). 
Komisija atzinīgi vērtē Bulgārijas nesen pieņemto lēmumu par EUR 10 miljonu piešķiršanu, 
ar šiem līdzekļiem papildinot ESF finansēto darbības programmu “Cilvēkresursu attīstība”, lai 
uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti iestādēs, kurās ilgstoši sniedz aprūpes pakalpojumus 
bērniem un jauniešiem ar spēju traucējumiem.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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Komisija turpinās darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka nevienā no dalībvalstīm 
neatkārtotos situācijas, par kurām nesen tika ziņots plašsaziņas līdzekļos.

III. Secinājumi 

Atbildība par bērnu aizsardzību, bērnu sociālo integrāciju un bērnu aprūpes iestāžu vadīšanu 
ir jāuzņemas dalībvalstīm. Komisija darbojas, pamatojoties uz savu kompetences jomu un 
izmantojot dažādus paņēmienus sadarbībā ar dalībvalstīm, lai Eiropas Savienībā cilvēkiem ar 
spēju traucējumiem nodrošinātu gan iespēju dzīvot patstāvīgi, gan augstas kvalitātes sociālos 
pakalpojumus.


