
CM\802687LT.doc PE415.117v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014
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 PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0402/2008 dėl galimybės neįgaliam Pavlinos Radkovos vaikui 
gyventi oriai, kurią pateikė Bulgarijos pilietė Pavlina Radkova

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, turinti neįgalų vaiką, kuriam būtina nuolatinė priežiūra, teigia nenorinti 
atiduoti savo vaiko priežiūros įstaigoms. Ji nori, kad jis kiek įmanoma suvoktų savo 
galimybes, leidžiančias pasirūpinti savimi. Tačiau vaikas negauna būtinos kvalifikuotos 
medicininės priežiūros, nes ji yra pernelyg brangi. Be to, stinga infrastruktūros ir ugdymo 
priemonių. Peticijos pateikėja mano, kad valdžios institucijų požiūris prieštarauja tokioms 
pagrindinėms vaiko teisėms kaip teisei į gyvybę, gerovę, vystymąsi ir mokslą. Kalbėdama 
apie tai peticijos pateikėja remiasi Pagrindinių teisių chartijos 24 ir 35 straipsniu. Ji tvirtina, 
kad Bulgarija neskiria dėmesio neįgalius vaikus auginančių žmonių problemoms, todėl ji deda 
viltis į Europos Parlamentą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. rugsėjo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 22 d.

„Peticijos pateikėja teigia, kad Bulgarijoje neskiriamas dėmesys neįgalius vaikus auginančių 
šeimų problemoms.

Atsakomybė už vaiko apsaugą, vaikų socialinę įtrauktį, vaikų priežiūros administravimą ir 
švietimo organizavimą tenka valstybėms narėms. Valstybės narės privalo imtis priemonių, 
kad užtikrintų žmonėms su negalia galimybę visapusiškai naudotis teise į mokslą. Šio atvejo 
nagrinėjimas nėra tiesioginė Komisijos kompetencija. 
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Pagrindinių teisių chartija kol kas dar nėra teisiškai privaloma. Kad Chartija būtų teisiškai 
privaloma, reikia, kad įsigaliotų Lisabonos sutartis. Be to, Chartijos taikymo sritis tuomet 
prasiplėstų tik iki kompetencijos, kurią valstybės narės jau suteikė Bendrijai sutartyse.

Tačiau Komisija negali būti ir nėra abejinga šioms rimtoms socialinėms problemoms, nors tai 
ir nėra jos tiesioginė kompetencija. Kaip tik Bulgarijoje vienas iš ES teikiamos pasirengimo 
narystei pagalbos tikslų buvo gerokai pagerinti priežiūros namuose gyvenančių vaikų padėtį. 
Didelė pažanga padaryta bendradarbiaujant su Bulgarijos valdžios institucijomis, tačiau 
Komisija supranta ir tai, kad nuveikti reikia dar daugiau. Todėl Komisija, pasitelkdama 
įvairias priemones, dirba pagal savo kompetenciją drauge su valstybėmis narėmis, kad 
sudarytų sąlygas žmonėms su negalia visoje Europos Sąjungoje savarankiškai gyventi ir 
naudotis aukštos kokybės socialinėmis paslaugomis.

Europos socialinis fondas (ESF) remia projektus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas žmonėms
su negalia gyventi savarankiškai, visų pirma kuriant bendruomenių tarnybas šalia jų 
gyvenamosios vietos, taip pat kaimo vietovėse, pvz., modernizuojant pirmiausia su darbuotojų 
mokymu susijusias sistemas ir priemones. ESF taip pat remia dabartinių uždarų institucijų 
keitimą kokybiškomis paslaugomis ir apgyvendinimu vietos bendruomenėse (vadinamasis 
priežiūros įstaigose gyvenančių žmonių skaičiaus mažinimas). Komisija pritaria Bulgarijos 
sprendimui skirti 10 mln. EUR ESF finansuojamai veiksmų programai „Žmogiškųjų išteklių 
plėtra“, kuri skirta socialinių paslaugų kokybei neįgalių vaikų ir jaunuolių ilgalaikės 
priežiūros institucijose pagerinti.

Apskritai Komisija labai remia savarankišką žmonių su negalia gyvenimą. Naujausias 
Komisijos finansuojamas tyrimas apie žmonėms su negalia skirtų paslaugų plėtrą Europos 
bendruomenėse1 patvirtina, kad institucinė priežiūra dažnai yra nepriimtinai prastos kokybės, 
o institucinės priežiūros sąlygos kartais gali rimtai pažeisti tarptautiniu lygmeniu priimtas 
žmogaus teisių normas. Šis tyrimas taip pat rodo, kad tinkamai sukurtos ir valdomos tarnybos 
Bendrijos lygmeniu gali pasiekti geresnių su gyvenimo kokybe susijusių rezultatų ir užtikrinti, 
kad neįgalūs žmonės gyventų kaip visaverčiai piliečiai. Bendruomenėse teikiamos paslaugos 
nėra brangesnės už institucinę priežiūrą, jeigu skaičiuojant sąnaudas atsižvelgiama į gyventojų 
poreikius ir priežiūros kokybę. 

Komisija taip pat skatina valstybes nares keistis informacija ir gerąja patirtimi, nes tai yra 
atviro koordinavimo metodo dalis socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties srityje. Taigi dėl 
to Komisija pritaria dvišaliam valstybių narių bendradarbiavimui, kurį Bulgarija taip pat yra 
užmezgusi su kitomis ES valstybėmis narėmis neįgalių vaikų socialinės apsaugos srityje.

Be to, Europos bendrija ir visos valstybės narės, tarp jų ir Bulgarija, pasirašydamos Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, įsipareigojo laikytis jos nuostatų. Tad svarbu atkreipti 
dėmesį į Konvencijos 7, 19, 23, 24 ir 25 straipsnius, kuriuose įtvirtinamos nuostatos dėl vaikų 
su negalia teisių, teisės į savarankišką gyvenimą, pagarbą namams ir šeimai, mokslo ir 
sveikatos priežiūros. Konvencijoje nustatyta, kad valstybės, šios konvencijos šalys, sukuria 
integracinį visų lygių švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, grindžiamą nediskriminavimu ir 
lygiomis galimybėmis. Kai tik Bulgarija ratifikuos šią konvenciją, jai taip pat bus teisiškai 
privaloma jos laikytis.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html.
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Atsakomybė už vaiko apsaugą, vaikų socialinę įtrauktį, vaikų priežiūros administravimą ir 
švietimo organizavimą tenka valstybėms narėms. Valstybės narės privalo imtis priemonių, 
kad užtikrintų žmonėms su negalia galimybę visapusiškai naudotis teise į mokslą. Šio atvejo 
nagrinėjimas nėra tiesioginė Komisijos kompetencija, tačiau Komisija, pasitelkdama įvairias 
priemones, dirba pagal savo kompetenciją drauge su valstybėmis narėmis, kad sudarytų 
sąlygas žmonėms su negalia visoje Europos Sąjungoje savarankiškai gyventi ir naudotis 
aukštos kokybės socialinėmis paslaugomis.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Pateikusi komunikatą Komisija ir toliau, pasitelkdama įvairias priemones, dirba pagal savo 
kompetenciją drauge su valstybėmis narėmis, kad sudarytų sąlygas žmonėms su negalia visoje 
Europos Sąjungoje savarankiškai gyventi ir naudotis aukštos kokybės socialinėmis 
paslaugomis.

2009 m. vasario mėn. už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes atsakingas 
Komisijos narys Vladimir Špidla sudarė ad hoc ekspertų grupę perėjimo nuo institucinės prie 
bendruomeninės priežiūros klausimais. Jos tikslas buvo sutelkti patirtį apie visas skirtingas 
asmenų grupes, kurios naudojasi institucine priežiūra, t. y. apie įvairaus amžiaus žmones su 
negalia (taip pat asmenis su psichinės sveikatos problemomis), senyvus žmones ir vaikus. 
2009 m. rugsėjo 23 d. ad hoc ekspertų grupė Komisijos nariui V. Špidlai pateikė ataskaitą, 
kurioje nurodė pagrindines problemas, susijusias su perėjimu nuo sistemos, grindžiamos 
didelėmis stacionarios priežiūros institucijomis, prie sistemos, grindžiamos bendruomenėje 
teikiamomis paslaugomis. Ataskaitoje ekspertai teikia konkrečias rekomendacijas valstybėms 
narėms ir Komisijai apie tai, kaip paremti šį pereinamąjį laikotarpį.

Vienoje iš bendruomenės paslaugų plėtros rekomendacijų ekspertai ragina pasitelkti ES 
struktūrinius fondus. 
Pagal Bulgarijoje vykdomą veiksmų programą „Žmogiškųjų išteklių plėtra“, kurią bendrai 
finansuoja ESF, Bulgarijos vyriausybė skyrė lėšų kelioms, visų pirma vaikams su negalia 
skirtoms, veikloms:

 2007 m. Bulgarijos vyriausybė skyrė 10 mln. EUR 2008–2011 m. laikotarpio veiklai 
„Geresnė ateitis vaikams“, kuri jau apima 199 vaikus su negalia. Bendras šios veiklos 
tikslas yra skatinti kitokias, ne institucines paslaugas, kurias gali teikti Bulgarijos viešieji 
ir privatieji socialinių paslaugų teikėjai;

 2009 m. pradėtos ir įgyvendintos šios veiklos: „Socialinės paslaugos socialinei įtraukčiai 
užtikrinti“ (biudžetas – 4 milijonai EUR), skirta vaikams, kuriems gresia pavojus patekti į 
globos institucijas, ir jų šeimoms, „Vaikams ir šeimoms remti skirtų alternatyvių paslaugų 
planavimo gebėjimai“ (biudžetas – 450 000 EUR), kuria siekiama pagerinti vaiko ir 
šeimos politikos planavimo kompetenciją, sustiprinti Valstybės vaiko apsaugos agentūros 
institucinius gebėjimus ir patobulinti vaikams skirtų institucijų darbuotojų profesinę 
kvalifikaciją, „Socialinis verslumas – parama socialinėms įmonėms“, kuri pagal 
pasirašytas sutartis apima 52 vaikus su negalia, „Socialinė pagalba ir pagalba šeimai“, 
pagal kurią suteiktos paslaugos 486 asmenims, „Asmeninis pagalbininkas“, kurios 
pirmuoju etapu ši paslauga suteikta 1 343 vaikams su skirtingo lygio negalia, o antrasis 
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etapas bus pradėtas 2010 m., ir „Parama specialiųjų poreikių vaikų ir mokinių ugdymui“, 
skirta 2 400 vaikų (šiuo metu vyksta konkursai).

Be to, 2009 m. pradžioje Europos Komisija su Bulgarijos vyriausybe pradėjo vykdyti bendrą 
projektą, kuris yra ad hoc ekspertų grupės perėjimo nuo institucinės prie bendruomeninės 
priežiūros klausimais darbo paralelinė iniciatyva, skirta padėti mažinti priežiūros įstaigose 
gyvenančių žmonių skaičių Bulgarijoje. Įgyvendinant šią iniciatyvą Bulgarijos veiksmų 
programos „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ valdymo institucija skyrė 20 milijonų EUR 
investicijoms į bandomuosius projektus, kurie yra priežiūros įstaigose gyvenančių vaikų be 
tėvų ir neįgalių vaikų skaičiaus mažinimo priemonių dalis. Šiuo metu Bulgarijos valdžios 
institucijos rengia konkursą priežiūros įstaigose gyvenančių žmonių skaičiaus mažinimo 
veikloms, kurias finansuos ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), ir Europos socialinis 
fondas (ESF). Konkursą numatoma paskelbti 2010 m. sausio mėn. Siekiant padėti rengti 
minėtąjį bandomąjį projektą, įgyvendinta nemažai iniciatyvų:

 2009 m. rugsėjo 23–25 d. Bulgarijoje surengtas tarptautinis seminaras, kurio tikslas –
nustatyti, kokiu keliu reikia eiti. Seminaro išvadose pateikti veiksmai, kurių privaloma 
imtis centrinės valdžios lygmeniu, siekiant modernizuoti politikos kūrimo sektorių ir 
sustiprinti priežiūros įstaigose gyvenančių žmonių skaičiaus mažinimo procesą;

 2009 m. spalio 6 d. per Regionų komiteto rengiamas 2009 m. atvirų durų dienas 
Regioninės politikos generalinis direktoratas ir Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
galimybių generalinis direktoratas kartu su pagrindinėmis tarptautinėmis 
nevyriausybinėmis organizacijomis surengė seminarą „Nepamirškime nė vieno vaiko. 
Struktūrinių fondų parama institucinės priežiūros reformai“. Per seminarą Bulgarijos 
valdžios institucijų atstovai, išsamiai pristatė nuveiktus darbus ir vykdomus projektus ir 
patvirtino esą įsipareigoję remti priežiūros įstaigose gyvenančių žmonių skaičiaus 
mažinimo procesą;

 2009 m. lapkričio 9–13 d. organizuojami du pažintiniai vizitai Bulgarijos atstovams, kurie 
rengs ir vykdys konkursus. Jie lankysis atitinkamose Jungtinės Karalystės ir Čekijos 
Respublikos socialinėse tarnybose, kad įgytų praktinės patirties apie šių šalių priežiūros 
įstaigose gyvenančių žmonių skaičiaus mažinimo procesą.

Pagaliau 2009 m. spalio 30 d. Bulgarijoje sudaryta ministrų pavaduotojų lygmens darbo 
grupė, atsakinga už bendrąjį priežiūros įstaigose gyvenančių žmonių skaičiaus mažinimo 
koordinavimą, kuri turi parengti priežiūros įstaigose gyvenančių vaikų skaičiaus mažinimo 
veiksmų planą.

Atsakomybė už vaikų apsaugą, vaikų socialinę įtrauktį, vaikų priežiūros administravimą ir 
švietimo organizavimą tenka valstybėms narėms. Valstybės narės privalo imtis priemonių, 
kad užtikrintų žmonėms su negalia galimybę visapusiškai naudotis teise į mokslą. Šio atvejo 
nagrinėjimas nėra tiesioginė Komisijos kompetencija, tačiau Komisija, pasitelkdama įvairias 
priemones, dirba pagal savo kompetenciją drauge su valstybėmis narėmis, kad sudarytų 
sąlygas žmonėms su negalia visoje Europos Sąjungoje savarankiškai gyventi ir naudotis 
aukštos kokybės socialinėmis paslaugomis.“


