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Suġġett: Petizzjoni 1403/2007, ippreżentata minn Dobrinka Pavlova, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, dwar l-għoti ta’ appoġġ lil din tal-aħħar u lit-Tfal Abbandunati

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta  tirreferi għal dokument imxandar fuq it-televiżjoni Ingliża dwar il-
kundizzjonijiet fid-djar ta' kura soċjali fil-Bulgarija, preċiżament f'Mogilino, Medven u Gorna 
Koznitsa.  Għalkemm NGOs internazzjonali u reġjonali ppruvaw jikkonvinċu lill-awtoritajiet 
responsabbli tal-ħtieġa li jiġu mtejba l-kundizzjonijiet fid-djar ta' kura soċjali, mid-dehra l-
gvern Bulgaru baqa' jinjora l-problema.  B'riferiment għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-
Tfal, u speċifikament l-Artikoli 23, 24, 25 u 27 tagħha rigward id-drittijiet ta' tfal b'diżabilita 
mentali jew fiżika, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jagħmel pressjoni fuq il-
gvern Bulgaru sabiex ikun żgurat li t-tfal kollha fil-Bulgarija jkollhom opportunita indaqs li 
jgawdu ħajja sodisfaċenti u dinjituża.

2. Ammissibilità

Iddikjata ammissibbli fil-21 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

F’Settembru 2007 BBC4 xandar id-dokumentarju "It-Tfal Abbandunati fil-Bulgarija". Id-
dokumentarju ġibed l-attenzjoni ta’ ħafna istituzzjonijiet, NGOs, kif ukoll tal-pubbliku fl-UE, 
fejn jisforza lill-Bulgarija biex tiddefendi l-isforzi li tat lin-nies b’diżabilità. 

Wara t-talba li saret mill-Viċi President Franco Frattini għal aktar kjarifiki lill-Ministru 
Bulgaru għax-Xogħol, is-Sinjura Emilia Maslarova, l-awtoritajiet Bulgari preżentaw 
evalwazzjoni kompluta dwar id-djar ta’ kura soċjali fil-Bulgarija.
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Il-bażi ta’ din il-preżentazzjoni tinsab fis-sit tal-Ministeru Bulgaru tax-Xogħol u l-Politika 
Soċjali1.

Skont l-informazzjoni li ngħatat mill-awtoritajiet Bulgari, mill-2003, total ta’ 21 istituzzjoni 
speċjalizzata tas-servizzi soċjali għall-kura tat-tfal, erbat idjar għal tfal u żgħażagħ li 
għandhom diżabilità mentali (fl-irħula Fakia, Tri Kladentsi, Djurkovo u Dobromirtsi), u 
ngħalqet sittax-il dar għal tfal imċaħħdin mit-trobbija tal-ġenituri. Reġgħet inbniet id-Dar għal 
Tfal u Żgħażagħ b’Diżabilità Mentali f’Pazardjik f’ċentru ta’ kura ta’ matul il-jum li jipprovdi 
servizzi għal matul il-ġimgħa għal tfal b’diżabiltajiet.     

Il-kumitati interistituzzjonali mwaqqfin fil-Bulgarija biex itejbu s-sitwazzjoni ta' tfal li 
jeħtieġu l-għajnuna, ipproponew ir-ristrutturar ta’ sittax-il dar oħra għal tfal imċaħħdin mit-
trobbija tal-ġenituri u 2 djar għal tfal b’diżabiltajiet. Ingħataw proposti biex jiġu riformati 65 
dar għal tfal imċaħħdin mit-trobbija tal-ġenituri u 22 dar għal tfal b’diżabiltajiet. Fir-rigward 
tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet magħmula fuq l-evalwazzjonijiet li saru, ġew 
żviluppati proġetti istituzzjonali. 

Fit-22 ta’ Frar 2008, il-Kunsill Bulgaru tal-Ministri adotta Digriet dwar il-Fondi għall-
Attivitajiet Relatati mar-Riforma u l-Għeluq ta’ 6 istituzzjonijiet Speċjalizzati li jipprovdu 
servizzi soċjali għall-kura tat-tfal. Twaqqfu timijiet ta' esperti tal-Aġenzija Bulgara għall-
Assistenza Soċjali biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva tal-miżuri mmirati biex 
jirriformaw is-6 istituzzjonijiet speċjalizzati. 

Se jiġu implimentati miżuri għall-futur skont l-Istrateġija Nazzjonali għall-Protezzjoni tat-Tfal 
tal-2008-2018 adottata mill-Assemblea Nazzjonali f’Jannar 2008 biex itejbu l-benessri tat-tfal 
fil-Bulgarija. L-istrateġija timmira li tipprovdi kundizzjonijiet għat-titjib fil-kwalità tal-ħajja 
tat-tfal fl-istituzzjonijiet. 

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Bulgari qed jimmiraw li jsibu l-aħjar alternattivi għal tfal wara 
li jitilqu d-djar ta’ kura soċjali. Jekk il-ġenituri ma jurux li jixtiequ jieħdu lura t-tfal tagħhom, 
imbagħad tkun preferuta r-rintegrazzjoni mal-qraba. Jekk ma jkunx hemm lanqas din il-
possibilità, l-aqwa għażla li jmiss hija rappreżentata minn familji li jagħmlu l-fostering. L-
adozzjoni titqies biss wara li dawn l-alternattivi kollha jiġu kkunsidrati. Tingħata prijorità għal 
adozzjoni nazzjonali u wara, l-adozzjonijiet internazzjonli jistgħu jkunu l-aqwa soluzzjoni 
bħala l-aħħar mezz.    

Fir-Rapport Strateġiku Nazzjonali 2008-2010 dwar il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali 
sottomessi lill-Kummissjoni fit-tieni sitt xhur tal-2008, il-Bulgarija stabbiliet objettiv biex 
jillimita l-esklużjoni soċjali u biex jiffoka fuq il-faqar tat-tfal. Żewġ miżuri tal-politika li 
timmira li tilħaq dan l-għan huma n-nuqqas ta’ istituzzjonalizzazzjoni u t-titjib fil-kapaċità 
istituzzjonali għall-protezzjoni tat-tfal. 

Għalkemm ir-responsabilità għal inklużjoni soċjali u l-amministrazzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ 
kura jaqgħu f’idejn l-Istati Membri, l-UE tagħti għajnuna kbira. 

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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Fil-Kuntest taċ-ċiklu ta’ programmar il-ġdid għall-Fondi Strutturali 2007-13, wieħed mill-
għanijiet ewlenin tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) huwa li jippromwovi l-integrazzjoni 
soċjali u l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd. Il-programm operazzjonali Bulgaru dwar "L-
iżvilupp tar-riżorsi umani" iffinanzjati mill-FSE għall-perjodu 2007-2013 jinkludi titlu ta’ 
prijorità dwar "L-inklużjoni soċjali u l-promozzjoni tal-ekonomija soċjali", li l-għan tiegħu 
huwa li jtejjeb il-kwalità tas-servizzi provduti fl-istituzzjonijiet u li jkompli jnaqqas l-
istituzzjonalizzazzjoni. Iktar minn hekk, il-FSE jsostni proġetti biex jippromwovu għejxien 
indipendenti, b’mod partikolari servizzi mmirati għall-komunità ħdejn ir-residenza tagħhom 
għal nies b’diżabiltajiet, li jinkludu z-zoni rurali (pereżempju permezz tas-sistemi u l-
mekkaniżmi li jimmodernizzaw, speċjalment it-taħriġ għall-istaff). Jappoġġa wkoll il-bdil ta’ 
istituzzjonijiet magħluqa eżistenti b’servizzi ta’ kwalità u akkomodazzjoni fil-komunitajiet 
lokali (’l hekk imsejħa 'deistituzzjonalizzazzjoni').


