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Tárgy: Dobrinka Pavlova, bolgár állampolgár által benyújtott 1403/2007. számú 
petíció az elárvult gyermekek támogatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy, a bolgár szociális gondozó otthonokban uralkodó állapotokról 
készült, brit televízióban sugárzott dokumentumfilmre hivatkozik, különös tekintettel a 
mogolinói, a medveni és a Gorna Koznitsa-i otthonokra. Jóllehet a nemzetközi és a regionális 
nem kormányzati szervezetek kísérletet tettek arra, hogy meggyőzzék az illetékes hatóságokat 
a szociális gondozó otthonokban uralkodó állapotok javításának szükségességéről, a jelek 
szerint a bolgár kormány nem vesz tudomást a szóban forgó problémáról. A gyermekek 
jogairól szóló egyezményre, és különösen annak a mentális vagy fizikai fogyatékkal élő 
gyermekekre vonatkozó 23., 24., 25. és 27. cikkére hivatkozva, a petíció benyújtója arra kéri 
az Európai Parlamentet, hogy gyakoroljon nyomást a bolgár kormányra annak biztosítása 
érdekében, hogy a gyermekek Bulgáriában is egyenlő esélyekkel rendelkezzenek egy 
kiteljesedett és méltósággal élt életre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A BBC4 2007 szeptemberében tűzte műsorra a „Bulgária elhagyott gyermekei” című 
dokumentumfilmet. A film számos intézmény és nem kormányzati szervezet, valamint a 
közvélemény figyelmét is felkeltette Unió-szerte, arra kényszerítve Bulgáriát, hogy a 
fogyatékkal élő személyek érdekében tett erőfeszítések védelmére keljen. 
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Miután Franco Frattini alelnök további felvilágosításért fordult a bolgár munkaügyi 
miniszterhez, Emilia Maslarova asszonyhoz, a bolgár hatóságok teljes körű értékelést 
készítettek a bulgáriai szociális gondozó otthonokról.

E beszámoló váza megtekinthető a bolgár Munkaügyi és Szociális Minisztérium honlapján1.

A bolgár hatóságok által nyújtott tájékoztatás alapján 2003 óta összesen 21 speciális 
gyermekgondozó szociális intézményt, 4 szellemi fogyatékkal élő gyermekeknek és 
fiataloknak otthont nyújtó (Fakia, Tri Kladentsi, Djurkovo és Dobromirtsi falvakban működő) 
intézményt, és 16 szülői gondoskodás nélkül maradt gyermekek számára otthont biztosító
intézményt zártak be. A Pazardjikben működő, a szellemi fogyatékkal élő gyermekek és 
fiatalok számára létrehozott otthont átszervezték, így az most napközi otthonként, heti 
rendszerességgel nyújt szolgáltatásokat a fogyatékkal élő gyermekek számára.

A Bulgáriában létrehozott intézményközi bizottságok – amelyek célja a gondozásban lévő 
gyermekek helyzetének javítása – ezen túlmenően javaslatot tettek 16 szülői gondoskodás 
nélkül maradt gyermekek és 2 fogyatékkal élő gyermekek számára fenntartott otthon
átszervezésére. Emellett javaslatokat nyújtottak be 65 szülői gondoskodás nélkül maradt 
gyermekek és 22 fogyatékkal élő gyermekek számára fenntartott otthon reformjára 
vonatkozóan. Az elvégzett vizsgálatok alapján tett ajánlások végrehajtásának céljából 
intézményi projektek kidolgozására került sor. 

2008. február 22-én a bolgár miniszteri tanács elfogadott egy rendeletet 6 speciális 
gyermekgondozási szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény átalakításához és bezárásához 
kapcsolódó intézkedések finanszírozásáról. A Bolgár Szociális Segítségnyújtó Ügynökség 
szakértőiből álló csoportokat hoztak létre annak érdekében, hogy biztosítsák a 6 speciális 
intézmény reformjára irányuló intézkedések hatékony végrehajtását.

A bulgáriai gyermekek jólétét javító jövőbeli intézkedések végrehajtására a bolgár 
Nemzetgyűlés által 2008 januárjában elfogadott, a 2008–2018-as időszakra szóló nemzeti 
gyermekvédelmi stratégia alapján kerül sor. A stratégia célja, hogy megteremtse az 
intézményekben élő gyermekek életminőségének javításához szükséges feltételeket.

Emellett a bolgár hatóságok igyekeznek megtalálni a legkedvezőbb megoldásokat a szociális 
gondozó otthonokból kikerülő gyermekek számára. Amennyiben a szülők nem jelzik abbéli
szándékukat, hogy gyermeküket/gyermekeiket magukhoz vegyék, javasolt a gyermekek 
rokonságukba történő beilleszkedése. Ha erre sincs mód, a következő legjobb megoldást a 
nevelőszülők jelentik. Csak ezen lehetőségek számbavétele után merülhet fel az 
örökbefogadás. Ezzel összefüggésben előnyt élvez az országon belüli örökbefogadás, míg a 
nemzetközi örökbefogadás csak végső esetben jelentheti a legjobb megoldást. 

A szociális védelemről és a társadalmi integrációról szóló, 2008–2010-re vonatkozó nemzeti 
stratégia jelentésében – amelyet 2008 második felében nyújtott be a Bizottsághoz – Bulgária
célul tűzte ki, hogy korlátozza a társadalmi kirekesztést, és a gyermekszegénységre

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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összpontosít. A szóban forgó cél megvalósítására irányuló intézkedések között szerepel az 
intézeti gondozás leépítése („de-institutionalization”), valamint az intézményi kapacitás 
javítása a gyermekvédelem terén.

Jóllehet a társadalmi integráció és a gondozó intézmények igazgatása a tagállamok feladata, 
az Európai Unió jelentős segítséget nyújt ebben. 

A Strukturális Alapok 2007–2013-as új programozási ciklusát tekintve, az Európai Szociális 
Alap (ESZA) egyik fő célja, hogy előmozdítsa a társadalmi integrációt és az 
esélyegyenlőséget. A humán erőforrások fejlesztésére irányuló bolgár operatív program –
amelyet 2007–2013-as időszakban az ESZA finanszíroz – egyik kiemelt fejezete a
„Társadalmi integráció és a szociális gazdaság előmozdítása”, amelynek célja, hogy javítsa az 
intézmények által nyújtott szoláltatások minőségét, valamint folytassa az intézeti gondozás
leépítését. Az ESZA továbbá olyan projekteket is támogat, amelyek célja előmozdítani a 
független életvitelt, különösen a fogyatékkal élő emberek számára lakóhelyük közelében 
kínált, közösségen alapuló szolgáltatások révén, ideértve a vidéki térségeket is (például 
rendszerek és mechanizmusok korszerűsítése, és különösen a személyzet képzése révén). 
Támogatja továbbá a meglévő bezárt intézmények minőségi szolgáltatásokkal való 
helyettesítését, valamint a helyi közösségekben biztosított lakhatást (vagyis az intézeti 
gondozás leépítését).


