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με στήριξη των εγκαταλελειμμένων παιδιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπέμπει σε ντοκιμαντέρ της Βρετανικής τηλεόρασης σχετικά με τις 
συνθήκες στα ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας στη Βουλγαρία, και συγκεκριμένα στο
Mogilino, το Medven και τη Gorna Koznitsa. Παρά το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί 
προσπάθειες από διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ για να πεισθούν οι αρμόδιες αρχές για την 
ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών στα ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας, η βουλγαρική 
κυβέρνηση εξακολουθεί να εθελοτυφλεί απέναντι στο πρόβλημα. Αναφερόμενη στην 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ειδικότερα στα άρθρα 23, 24, 25 και 27 σχετικά 
με τα δικαιώματα των διανοητικώς και σωματικώς αναπήρων παιδιών, η αναφέρουσα ζητεί
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση στην βουλγαρική κυβέρνηση για να
διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά στη Βουλγαρία θα έχουν ίσες ευκαιρίες για μια ζωή με νόημα
και αξιοπρέπεια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Τον Σεπτέμβριο του 2007 το BBC4 προέβαλε το ντοκιμαντέρ «Τα εγκαταλελειμμένα παιδιά 
της Βουλγαρίας», το οποίο προσέλκυσε την προσοχή πολλών οργανισμών, ΜΚΟ, καθώς και 
του κοινού σε ολόκληρη την ΕΕ, αναγκάζοντας τη Βουλγαρία να υπερασπιστεί τις 
προσπάθειες που κατέβαλε για τα άτομα με αναπηρίες. 
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Κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε ο Αντιπρόεδρος Franco Frattini για περαιτέρω 
διευκρινίσεις στην Υπουργό Απασχόλησης της Βουλγαρίας, κ. Emilia Maslarova, οι 
βουλγαρικές αρχές παρουσίασαν μια πλήρη αξιολόγηση των ιδρυμάτων κοινωνικής μέριμνας 
της Βουλγαρίας.
Η βάση αυτής της παρουσίασης μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο του βουλγαρικού 
υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής1.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι βουλγαρικές αρχές, από το 2003 έχουν κλείσει 
συνολικά 21 ειδικευμένα ιδρύματα κοινωνικών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, 4 ιδρύματα για 
διανοητικώς ανάπηρα παιδιά και νέους (στα χωριά Fakia, Tri Kladentsi, Djurkovo και 
Dobromirtsi) και 16 ιδρύματα για παιδιά χωρίς γονείς. Το ίδρυμα για διανοητικώς ανάπηρα 
παιδιά και νέους στο Pazardjik αναμορφώθηκε σε μονάδα ημερήσιας φροντίδας που παρέχει 
εβδομαδιαίες υπηρεσίες σε παιδιά με αναπηρίες. 

Οι διοργανικές επιτροπές που συγκροτήθηκαν ση Βουλγαρία για να βελτιώσουν την 
κατάσταση των παιδιών στη μέριμνα πρότειναν περαιτέρω την αναδιάρθρωση 16 ιδρυμάτων 
για παιδιά χωρίς γονείς και 2 ιδρυμάτων για παιδιά με αναπηρίες. Υποβλήθηκαν προτάσεις 
για τη μεταρρύθμιση 65 ιδρυμάτων για παιδιά χωρίς γονείς και 22 ιδρυμάτων για παιδιά με 
αναπηρίες. Ενόψει της εφαρμογής των συστάσεων που διατυπώθηκαν βάσει των 
πραγματοποιούμενων εκτιμήσεων, αναπτύχθηκαν έργα για τα ιδρύματα.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2008 το βουλγαρικό συμβούλιο υπουργών υιοθέτησε ένα διάταγμα για 
την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την μεταρρύθμιση και το 
κλείσιμο έξι ειδικευμένων ιδρυμάτων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.
Ομάδες εμπειρογνωμόνων από τη βουλγαρική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας
συγκροτήθηκαν για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που 
αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση των 6 ειδικευμένων ιδρυμάτων.

Μελλοντικά μέτρα για τη βελτίωση της παιδικής πρόνοιας στη Βουλγαρία θα εφαρμοστούν 
σύμφωνα με την εθνική στρατηγική προστασίας των παιδιών 2008-2018 που εγκρίθηκε από 
την Εθνοσυνέλευση τον Ιανουάριο του 2008. Η στρατηγική έχει ως στόχο την παροχή 
συνθηκών για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών στα ιδρύματα.

Επίσης, οι βουλγαρικές αρχές επιδιώκουν την εξεύρεση των βέλτιστων εναλλακτικών 
επιλογών για τα παιδιά που αποχωρούν από τα ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας. Αν οι γονείς 
δεν εκφράσουν την πρόθεσή τους να πάρουν πίσω το παιδί ή τα παιδιά τους, είναι 
προτιμότερη η επανένταξη με τους συγγενείς. Αν δεν είναι εφικτή ούτε αυτή η δυνατότητα, η 
επόμενη βέλτιστη επιλογή είναι οι ανάδοχες οικογένειες. Μόνο αφού διερευνηθούν όλες 
αυτές οι εναλλακτικές επιλογές, εξετάζεται το ενδεχόμενο της υιοθεσίας. Δίνεται
προτεραιότητα στην εθνική υιοθεσία και, στη συνέχεια, ως έσχατη λύση, οι διεθνείς υιοθεσίες 
μπορεί να αποδειχθούν η καλύτερη λύση. 

Στην εθνική στρατηγική της έκθεση 2008-2010 για την κοινωνική προστασία και την 
κοινωνική ένταξη που υποβλήθηκε στην Επιτροπή το δεύτερο εξάμηνο του 2008, η 
Βουλγαρία καθόρισε ως στόχο να περιορίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και να επικεντρωθεί

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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στην παιδική φτώχεια. Δύο από τα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 
η αποϊδρυματοποίηση και η βελτίωση της θεσμικής ικανότητας για την προστασία των 
παιδιών.

Παρόλο που η ευθύνη για την κοινωνική ένταξη και τη διαχείριση των ιδρυμάτων μέριμνας 
ανήκει στα κράτη μέλη, η ΕΕ παρέχει σημαντική βοήθεια.

Στο πλαίσιο του νέου προγραμματικού κύκλου για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2007-13, ένας από 
τους κύριους στόχους του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου (ΕΚΤ) είναι η προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών για όλους. Το βουλγαρικό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα για την «ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων», που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ 
για την περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνει έναν τίτλο προτεραιότητας για την «κοινωνική 
ένταξη και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας», στόχος του οποίου είναι η βελτίωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στα ιδρύματα και η συνέχιση της 
αποϊδρυματοποίησης. Επίσης, το ΕΚΤ υποστηρίζει σχέδια για την προώθηση της 
ανεξάρτητης διαβίωσης, ιδιαίτερα υπηρεσιών βασιζόμενων στην κοινότητα για άτομα με 
αναπηρίες κοντά στον τόπο διαμονής τους, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών 
(για παράδειγμα μέσω συστημάτων και μηχανισμών εκσυγχρονισμού, ιδίως κατάρτισης 
προσωπικού). Υποστηρίζει επίσης την αντικατάσταση των ιδρυμάτων που είναι σήμερα 
κλειστά, με ποιοτικές υπηρεσίες και στέγαση στο πλαίσιο των τοπικών κοινοτήτων (η 
αποκαλούμενη «αποϊδρυματοποίηση»).


