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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0116/2008, którą złożył Constant Verbraeken (Belgia) w sprawie 
sytuacji sierot w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża oburzenie sytuacją sierot w Bułgarii. Uważa za niezrozumiałe, że 
takie sytuacje mogą jeszcze istnieć w naszych czasach. Wzywa Unię Europejską do podjęcia 
natychmiastowej interwencji w Bułgarii i wszystkich innych państwach członkowskich UE, 
gdzie panuje taka sytuacja.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję wyraża oburzenie sytuacją sierot w Bułgarii. Uważa za niezrozumiałe, że 
takie sytuacje mogą jeszcze istnieć w naszych czasach. Wzywa Unię Europejską do podjęcia 
natychmiastowej interwencji w Bułgarii i wszystkich innych państwach członkowskich UE, 
gdzie panuje taka sytuacja.

II. Uwagi Komisji Europejskiej

Odpowiedzialność za ochronę dzieci, społeczną integrację dzieci i zarządzanie instytucjami 
opiekuńczymi spoczywa na państwach członkowskich. Komisja Europejska nie posiada 
bezpośrednich uprawnień w zakresie badania sytuacji dzieci w takich instytucjach, jak te 
przedstawione w materiałach medialnych na temat Bułgarii.
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Niemniej jednak Komisja Europejska, pomimo braku bezpośrednich uprawnień, nie może być 
i nie jest obojętna wobec tak poważnych problemów społecznych. W konkretnym wypadku 
Bułgarii (a także Rumunii) znaczna poprawa sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi 
w placówkach wychowawczych była jednym z celów pomocy przedakcesyjnej udzielonej 
przez UE. We współpracy z władzami Bułgarii poczyniono znaczne postępy, lecz Komisja 
Europejska ma świadomość, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. 

W ramach bezpośredniej odpowiedzi na zwrócenie uwagi na warunki panujące w sierocińcu 
we wsi Dve Mogili Komisja Europejska skontaktowała się z bułgarską minister pracy i opieki 
społecznej Emilią Maslarovą, by uzyskać więcej informacji na temat poczynionych postępów 
i nowych planów działania w Bułgarii, mających zapewnić wdrożenie wysokich standardów 
w domach dziecka. Obecnie bułgarski rząd wdraża plan działania dla instytucji Mogilino 
i wyznaczono termin zamknięcia tej placówki. UNICEF przeprowadził ocenę każdego 
dziecka z Mogilina oraz zbadał i zalecił najlepsze z możliwych rozwiązań dla tych dzieci. 
W ramach procesu skontaktowano się z rodzicami dzieci i zapytano, czy wyrażają oni chęć 
odnowienia lub nawiązania relacji ze swoim dzieckiem. 

Mówiąc ogólniej, Komisja Europejska jest zdecydowaną orędowniczką niezależności osób 
niepełnosprawnych. Przeprowadzone niedawno badanie1 sfinansowane przez Komisję 
Europejską i dotyczące rozwoju usług we wspólnocie dla ludzi niepełnosprawnych w Europie 
potwierdza, że opieka instytucjonalna często prezentuje niedopuszczalnie niski poziom i że 
warunki w instytucjach opiekuńczych mogą czasami stanowić poważne pogwałcenie 
akceptowanych międzynarodowo norm dotyczących praw człowieka. Ponadto badanie to 
pokazuje, że usługi oparte na wspólnocie, przy właściwym opracowaniu i zarządzaniu, mogą 
przynieść lepsze wyniki w kategoriach jakości życia oraz zagwarantować, że osoby 
niepełnosprawne mogą żyć jak pełnoprawni obywatele. Usługi w ramach wspólnoty nie są 
droższe niż opieka instytucjonalna, jeśli podczas obliczania kosztów uwzględni się potrzeby 
mieszkańców i jakość opieki. 

Ponadto Komisja Europejska wspiera wymianę informacji i dobrych praktyk między 
państwami członkowskimi w ramach otwartej metody koordynacji w dziedzinach ochrony 
socjalnej i integracji społecznej. W tym kontekście Komisja Europejska z zadowoleniem 
przyjmuje nawiązanie dwustronnej współpracy między państwami członkowskimi, na 
przykład między Bułgarią i innymi państwami członkowskimi, w dziedzinie ochrony 
socjalnej dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w instytucjach świadczących długotrwałą 
opiekę. 

Ponadto Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wspiera przedsięwzięcia promujące 
niezależność osób niepełnosprawnych, w szczególności oparte na wspólnocie usługi dla osób 
niepełnosprawnych w pobliżu ich miejsca zamieszkania, w tym na obszarach wiejskich, na 
przykład poprzez modernizację systemów i mechanizmów, a w szczególności poprzez 
szkolenie personelu. Fundusz wspiera również zastępowanie istniejących instytucji 
zamkniętych wysokiej jakości usługami i mieszkaniami we wspólnotach lokalnych (tak 
zwana deinstytucjonalizacja). Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje niedawną 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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decyzję Bułgarii dotyczącą przeznaczenia 10 milionów euro w ramach finansowanego przez 
EFS Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w celu podniesienia jakości usług 
socjalnych w instytucjach opiekuńczych świadczących usługi długoterminowe na rzecz 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Komisja Europejska będzie kontynuowała wysiłki w celu zagwarantowania, że takie sytuacje 
jak te przedstawione niedawno w mediach nie będą występować w żadnym państwie 
członkowskim UE.

III. Wnioski

Odpowiedzialność za ochronę dzieci, integrację społeczną dzieci i zarządzanie instytucjami 
opiekuńczymi spoczywa na państwach członkowskich. Komisja Europejska działa
w granicach swoich uprawnień i za pośrednictwem różnorodnych środków współpracuje 
z państwami członkowskimi, aby zapewnić niezależność i wysoki poziom usług socjalnych 
osobom niepełnosprawnym w Unii Europejskiej.


