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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1403/2007, którą złożyła Dobrinka Pavlova (Bułgaria), w sprawie 
pomocy dla opuszczonych dzieci

1. Streszczenie petycji

Autorka petycji powołuje się na rozpowszechniony przez telewizję brytyjską program 
dokumentalny o warunkach panujących w ośrodkach opieki społecznej w Bułgarii, 
a dokładniej w miejscowościach Mogilino, Medven, Gorna Koznitsa. Pomimo, że 
międzynarodowe i regionalne organizacje pozarządowe próbowały przekonać właściwe 
władze do konieczności poprawy warunków w ośrodkach opieki społecznej, rząd bułgarski 
w rzeczywistości nadal przymyka oczy na ten problem. Powołując się na Konwencję praw 
dziecka, a zwłaszcza na jej art. 23, 24, 25 oraz 27, dotyczące praw dzieci niepełnosprawnych 
umysłowo i fizycznie, autorka petycji zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wywarcie 
presji na rząd bułgarski w celu zagwarantowania, że wszystkie dzieci w Bułgarii będą miały 
jednakowe możliwości cieszenia się pełnym i godnym życiem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

We wrześniu 2007 r. kanał telewizyjny BBC4 nadał program dokumentalny „Opuszczone 
dzieci w Bułgarii”. Program ten zwrócił uwagę wielu instytucji, organizacji pozarządowych 
oraz społeczeństwa w całej UE, zmuszając Bułgarię do wystąpienia w obronie działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

W następstwie wniosku o dalsze wyjaśnienia, skierowanego przez wiceprzewodniczącego 
Franco Frattiniego do minister pracy Bułgarii, Emilii Maslarowej, władze bułgarskie 
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przedstawiły pełną ocenę ośrodków opieki społecznej w Bułgarii.

Uzasadnienie tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej bułgarskiego 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej1.

Z informacji przedstawionych przez władze Bułgarii wynika, że od 2003 r. zamknięto łącznie 
21 specjalistycznych ośrodków opieki nad dziećmi, cztery ośrodki dla dzieci i młodych osób 
niepełnosprawnych umysłowo (znajdujące się we wsiach Fakia, Tri Kladentsi, Djurkovo 
i Dobromirtsi) oraz 16 ośrodków dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Ośrodek dla 
niepełnosprawnych umysłowo dzieci i młodzieży w miejscowości Pazardjik przekształcono 
w ośrodek opieki dziennej świadczący w tygodniu usługi dzieciom niepełnosprawnym.

Komisje międzyinstytucjonalne powołane w Bułgarii celem poprawy sytuacji dzieci 
przebywających w ośrodkach opiekuńczych zaproponowały dalszą restrukturyzację 
16 ośrodków dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i dwóch ośrodków dla dzieci 
niepełnosprawnych. Zgłoszono wnioski dotyczące zreformowania 65 ośrodków dla dzieci 
pozbawionych opieki rodzicielskiej i 22 ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych. W związku 
z wdrażaniem zaleceń przedstawionych w związku z przeprowadzoną oceną opracowano 
projekty instytucjonalne.

Dnia 22 lutego 2008 r. Rada Ministrów Bułgarii przyjęła zarządzenie w sprawie finansowania 
działalności związanej z przekształcaniem i zamknięciem sześciu specjalistycznych instytucji 
świadczących usługi społeczne w zakresie opieki nad dziećmi. Bułgarska Agencja Pomocy 
Społecznej powołała zespoły ekspertów mające zapewnić skuteczną realizację środków na 
rzecz zreformowania tych sześciu specjalistycznych ośrodków.

Dalsze działania mające na celu poprawę sytuacji dzieci w Bułgarii będą wdrażane zgodnie 
z narodową strategią na rzecz ochrony dziecka na lata 2008–2018, uchwaloną przez 
Zgromadzenie Narodowe w styczniu 2008 r. Zadaniem tej strategii jest stworzenie warunków 
umożliwiających poprawę jakości życia dzieci w ośrodkach opiekuńczych.

Ponadto władze bułgarskie starają się znaleźć najlepsze rozwiązania dla dzieci 
opuszczających ośrodki opieki społecznej. Jeśli rodzice nie wyrażą chęci zabrania dziecka 
(dzieci), w takim przypadku bardziej pożądana jest opieka krewnych. Jeśli nie ma takiej 
możliwości, kolejnym preferowanym rozwiązaniem są rodziny zastępcze. Adopcja jest brana 
pod uwagę dopiero po wyczerpaniu wszystkich tych możliwości. Pierwszeństwo mają 
adopcje krajowe, adopcje zagraniczne uważa się za ostatnie z możliwych rozwiązań. 

W krajowym sprawozdaniu strategicznym w sprawie opieki społecznej i integracji społecznej 
w latach 2008–2010, przedłożonym Komisji w drugim półroczu 2008 r., Bułgaria podała cel 
polegający na zmniejszeniu wykluczenia społecznego i zajęciu się problemem ubóstwa dzieci. 
Dwa spośród środków politycznych mających służyć osiągnięciu tego celu to odchodzenie od 
opieki zinstytucjonalizowanej i poprawa zdolności instytucjonalnych w zakresie opieki nad 
dzieckiem.

Mimo że odpowiedzialność za integrację społeczną i zarządzanie ośrodkami opiekuńczymi 

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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należy do kompetencji państw członkowskich, UE udziela znacznego wsparcia w tym 
zakresie.

W kontekście nowego cyklu programowania funduszy strukturalnych na lata 2007–2013 
jednym z głównych celów europejskich funduszy społecznych jest promowanie integracji 
społecznej i równych szans dla wszystkich. Bułgarski program operacyjny w zakresie 
rozwoju zasobów ludzkich finansowany w ramach EFS w okresie 2007–2013 obejmuje 
priorytetową pozycję dotyczącą integracji społecznej i promowania gospodarki społecznej, 
która ma na celu poprawę jakości usług świadczonych przez ośrodki i dalsze odchodzenie od 
opieki zinstytucjonalizowanej. Ponadto EFS wspiera projekty promujące samodzielną życie, 
w szczególności usługi na szczeblu społeczności lokalnych adresowane do osób 
niepełnosprawnych, zlokalizowane blisko ich miejsca zamieszkania, z uwzględnieniem 
regionów wiejskich (na przykład dzięki modernizacji systemów i mechanizmów, zwłaszcza 
szkoleniu pracowników). Wspiera on także zastępowanie obecnie działających ośrodków 
zamkniętych wysokiej jakości usługami i zakwaterowaniem zapewnianymi przez 
społeczności lokalne (tak zwane „odchodzenie od opieki zinstytucjonalizowanej”).


