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Lūgumrakstu komiteja

22.1.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0402/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Pavlina 
Radkova, par cienīgu dzīvi savam bērnam ar īpašām vajadzībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām, kuram ir nepieciešama 
nepārtraukta aprūpe, un viņa nevēlas bērnu ievietot aprūpes iestādē. Viņa vēlas, lai bērns 
izmantotu visas savas iespējas un tādējādi pats varētu rūpēties par sevi. Tomēr bērns nesaņem 
nepieciešamo profesionālo medicīnisko aprūpi, jo tā ir pārāk dārga. Vietējā infrastruktūra un 
izglītības iestādes nenodrošina iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka vietējo iestāžu attieksme ir pretrunā bērnu pamattiesībām, piemēram, 
tiesībām uz dzīvi, labklājību, attīstību un izglītību. Lūgumraksta iesniedzēja pamatojas uz 
Pamattiesību hartas 24. un 35. pantu. Viņa norāda, ka Bulgārijā netiek pievērsta nekāda vērība 
problēmām, ar kurām saskaras tie, kas audzina bērnus ar garīgiem vai fiziskiem 
traucējumiem, un tādēļ cer uz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 23. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Bulgārijā netiek pievērsta nekāda vērība problēmām, ar 
kurām saskaras ģimenes, kas audzina bērnus ar invaliditāti.

Par bērnu aizsardzību, sociālo iekļaušanu, bērnu aprūpes pārvaldību un izglītības 
organizēšanu ir atbildīgas dalībvalstis. Dalībvalstu pienākums ir veikt pasākumus, lai 
cilvēkiem ar invaliditāti pilnā mērā nodrošinātu iespējas īstenot tiesības uz izglītību. Šīs 
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situācijas izmeklēšana nav tiešā Komisijas kompetencē.

Pamattiesību harta vēl nav kļuvusi juridiski saistoša. Lai tā kļūtu saistoša, vispirms jāstājas 
spēkā Lisabonas līgumam. Turklāt arī tādā gadījumā Hartu varēs piemērot tikai tām 
kompetences jomām, ko dalībvalstis līgumos jau ir uzticējušas Kopienai.

Lai arī šī situācija nav Komisijas tiešā kompetencē, Komisija nevar palikt un nekad nav 
palikusi vienaldzīga pret šādām nopietnām sociālām problēmām. Attiecībā uz Bulgāriju bērnu 
aprūpes iestāžu apstākļu būtiski uzlabojumi bija viens no ES sniegtās pirmspievienošanās 
palīdzības mērķiem. Sadarbībā ar Bulgārijas iestādēm šajā jomā ir gūti būtiski panākumi, bet 
Komisija apzinās, ka joprojām ir daudz darba. Tāpēc savas kompetences robežās un dažādos 
veidos, sadarbojoties ar dalībvalstīm, Komisija cenšas panākt, lai cilvēkiem ar invaliditāti visā 
Eiropas Savienībā tiktu nodrošinātas patstāvīgas dzīves iespējas un kvalitatīvi sociālie 
pakalpojumi.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) atbalsta projektus, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām dzīvot patstāvīgi, jo īpaši attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu pieejamību šo 
cilvēku dzīvesvietas tuvumā, tostarp lauku rajonos, piemēram, modernizējot sistēmas un 
mehānismus un pievēršot īpašu uzmanību personāla apmācībai. ESF atbalsta arī vietējo slēgta 
tipa iestāžu slēgšanu, aizstājot tās ar kvalitatīviem pakalpojumiem un mājokļiem (t. s. 
„deinstitucionalizācija”). Komisija atzinīgi vērtē Bulgārijas lēmumu saskaņā ar ESF finansēto 
Cilvēkresursu attīstības darbības programmu piešķirt 10 miljonus eiro sociālo pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai ilgtermiņa aprūpes iestādēs, kur uzturas bērni un jaunieši ar invaliditāti.

Kopumā Komisija pārliecinoši atbalsta viedokli, ka ir jānodrošina patstāvīgas dzīves iespējas 
cilvēkiem ar invaliditāti. Komisija nesen ir finansējusi pētījumu1 par vietējo sabiedrisko 
pakalpojumu nodrošinājumu cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā, un tajā konstatēts, ka iestāžu 
sniegtās aprūpes kvalitāte bieži ir nepieņemami zemā līmenī un, nodrošinot apstākļus aprūpes 
iestādēs, nereti tiek nopietni pārkāpti starptautiski pieņemtie cilvēktiesību standarti. Turklāt 
pētījums apliecina, ka, pienācīgi organizējot un pārvaldot sabiedriskos pakalpojumus, tiek 
labāk uzlabota dzīves kvalitāte, tādējādi ļaujot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi. Ja izmaksu aprēķinā tiek ņemtas vērā aprūpējamo vajadzības un aprūpes 
kvalitāte, sabiedriski pakalpojumi neizmaksā dārgāk par aprūpi iestādēs.

Turklāt saskaņā ar atklāto koordinācijas metodi sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas 
jomā Komisija veicina informācijas un labas prakses pieredzes apmaiņu dalībvalstu starpā. 
Šajā kontekstā Komisija atzinīgi vērtē dalībvalstu divpusēju sadarbību, kas pastāv arī starp 
Bulgāriju un pārējām ES dalībvalstīm bērnu  invalīdu sociālās aizsardzības jomā.

Turklāt Eiropas Kopiena un visas dalībvalstis, ieskaitot Bulgāriju, ir parakstījušas ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, paužot apņēmību ievērot tās noteikumus. Šajā 
kontekstā jāatgādina, ka šīs konvencijas 7., 19., 23., 24. un 25. pantā ir iekļauti noteikumi par 
bērnu invalīdu tiesībām, tiesībām uz patstāvīgu dzīvi, mājām un ģimeni, izglītību un veselības 
aprūpi. Konvencija nosaka, ka dalībvalstu pienākums ir nodrošināt iekļaujošās izglītības 
sistēmu visos līmeņos, kā arī mūžizglītības iespējas bez diskriminācijas, pamatojoties uz 
vienlīdzīgu iespēju principu. Pēc konvencijas ratifikācijas tā kļūs juridiski saistoša arī 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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Bulgārijai.

Par bērnu aizsardzību, sociālo iekļaušanu, bērnu aprūpes pārvaldību un izglītības 
organizēšanu ir atbildīgas dalībvalstis. Dalībvalstu pienākums ir veikt pasākumus, lai 
cilvēkiem ar invaliditāti pilnā mērā nodrošinātu iespējas īstenot tiesības uz izglītību. Šīs 
situācijas izmeklēšana nav tiešā Komisijas kompetencē, tomēr savas kompetences robežās un 
dažādos veidos, sadarbojoties ar dalībvalstīm, Komisija cenšas panākt, lai cilvēkiem ar 
invaliditāti visā Eiropas Savienībā tiktu nodrošinātas patstāvīgas dzīves iespējas un kvalitatīvi 
sociālie pakalpojumi.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Pēc iepriekšējā ziņojuma sniegšanas Komisija savas kompetences robežās un dažādos 
veidos, sadarbojoties ar dalībvalstīm, joprojām cenšas panākt, lai cilvēkiem ar invaliditāti visā 
ES tiktu nodrošinātas patstāvīgas dzīves iespējas un kvalitatīvi sociālie pakalpojumi.

2009. gada februārī Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju komisārs Vladimir 
Spidla sasauca „Ad hoc ekspertu grupu jautājumos par pāreju no institucionālās aprūpes uz 
sabiedrisku pakalpojumu nodrošināšanu”. Tikšanās mērķis bija saaicināt ekspertus dažādajās 
institucionālās aprūpes izmantotāju kategoriju jomās, par kurām parasti spriež atsevišķi: visu 
vecumu cilvēki ar invaliditāti (tostarp personas ar garīgās veselības traucējumiem), veci 
cilvēki un bērni. 2009. gada 23. septembrī ad hoc ekspertu grupa komisāram Vladimir Spidla 
iesniedza ziņojumu, kurā identificētas galvenās problēmas, kas saistītas ar pāreju no sistēmas, 
kurā aprūpi nodrošina lielās dzīvojamās iestādēs, uz sistēmu, kurā tiek sniegti sabiedriskie 
pakalpojumi. Ziņojumā dalībvalstīm un Komisijai sniegti vairāki atsevišķi ieteikumi par to, kā 
atbalstīt minēto pāreju.

Viens no ieteikumiem ir veicināt ES struktūrfondu izmantošanu sabiedrisko pakalpojumu 
attīstīšanai. 
Bulgārijā ESF līdzfinansētās darbības programmas „Cilvēkresursu attīstība” ietvaros valdība 
finansē vairākas programmas bērniem ar invaliditāti.

 2007. gadā EUR 10 miljonus piešķīra programmai, kuras īstenošana paredzēta 2008.–
2011. gadā un kuras nosaukums ir „Labāka nākotne bērniem”; tās ietvaros līdz šim 
palīdzēts 199 bērniem ar invaliditāti. Programmas vispārējais mērķis ir veicināt tādu 
alternatīvu pakalpojumu nodrošināšanu, kas netiktu sniegti institūcijās, bet kurus 
nodrošinātu sabiedriskie un privātie sociālo pakalpojumu sniedzēji Bulgārijā.

 2009. gadā tika uzsāktas un īstenotas nākamās programmas: Sociālie pakalpojumi sociālai 
iekļaušanai, programmas mērķauditorija ir bērni, kurus var ievietot institūcijās, un viņu 
ģimenes (budžets: EUR 4 miljoni); Tādu alternatīvu pakalpojumu plānošanas kapacitāte, 
kas paredzēti bērnu un ģimeņu atbalstīšanai (budžets: EUR 450 000), programmas mērķis 
ir uzlabot bērnu un ģimeņu politiku plānošanas kapacitāti, stiprināt Valsts bērnu 
aizsardzības aģentūras institucionālo kapacitāti, kā arī paaugstināt to darbinieku 
profesionālās spējas, kas strādā bērniem paredzētās institūcijās; Sociālā uzņēmējdarbība 
— atbalsts uzņēmumiem, kas darbojas sociālā jomā, mērķauditorija ir 52 bērni ar 
invaliditāti saskaņā ar jau parakstītiem līgumiem; Konsultants sociālos jautājumos un 
Ģimenes konsultants, programmas ietvaros līdz šim palīdzība sniegta 486 personām; 
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Personīgais asistents, pirmajā fāzē pakalpojumi sniegti 1343 bērniem ar dažādu 
invaliditāti, otrā fāze tiks īstenota 2010. gadā; Atbalsts izglītībai, kas paredzēta bērniem 
un skolēniem ar īpašām mācību vajadzībām, nepārtraukts uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus attiecībā uz 2400 bērniem.

Turklāt, lai veicinātu deinstitucionalizācijas procesa attīstību Bulgārijā, 2009. gada sākumā 
Eiropas Komisija un Bulgārijas valdība paralēli darbam, ko veic ad hoc ekspertu grupa 
jautājumos par pāreju no institucionālās aprūpes uz sabiedrisku pakalpojumu nodrošināšanu, 
uzsāka arī kopīgu aktivitāti. Šīs iniciatīvas dēļ Bulgārijas darbības programmas reģionālās 
attīstības vadošā iestāde kā daļu no deinstitucionalizācijas procesa bērniem bez vecākiem un 
tādiem, kuri ir ar invaliditāti, ir piešķīrusi EUR 20 miljonus investīcijām izmēģinājuma 
projektos. Patlaban Bulgārijas iestādes gatavo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai, ko finansēs gan ERAF (Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds), gan ESF (Eiropas Sociālais fonds). Paredzams, ka uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus tiks publicēts 2010. gada janvārī. Ir organizētas vairākas iniciatīvas, lai 
atbalstītu iepriekš minēto izmēģinājuma projektu sagatavošanu, proti:

 starptautisks seminārs, kas notika 2009. gada 23.–25. septembrī Bulgārijā un kura mērķis 
bija noteikt tālāko virzību. Secinājumos noteica darbības, kas jāveic centrālās valdības 
līmenī, lai modernizētu politikas sektoru un stiprinātu deinstitucionalizācijas procesu;

 seminārs „Neaizmirst nevienu bērnu, struktūrfondu atbalsts institucionālās aprūpes 
reformai”, kas notika 2009. gada 6. oktobrī Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 
2009. gada atvērto durvju dienu pasākumu ietvaros un ko sadarbībā ar vadošajām 
starptautiskajām NVO organizēja Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts un 
Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāts. Bulgārijas 
pārvaldes pārstāvji seminārā apstiprināja apņemšanos īstenot deinstitucionalizācijas 
procesu, sīki aprakstot jau spertos soļus un iecerētos projektus;

 2009. gada 9.–13. novembrī tiek organizēti divi mācību komandējumi Bulgārijas 
pārstāvjiem, kas iesaistīti uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus sagatavošanā un 
īstenošanā. Tiks apmeklēti attiecīgi sociālie dienesti Apvienotajā Karalistē un Čehijas 
Republikā, lai uzzinātu par šo valstu pieredzi deinstitucionalizācijas procesa īstenošanā.

Visbeidzot, 2009. gada 30. oktobrī Bulgārijā ministru vietnieku līmenī tika izveidota darba 
grupa vispārējai deinstitucionalizācijas procesa koordinēšanai, un grupas uzdevums ir 
sagatavot rīcības plānu bērnu deinstitucionalizācijai.

Par bērnu aizsardzību, sociālo iekļaušanu, bērnu aprūpes pārvaldību un izglītības 
organizēšanu ir atbildīgas dalībvalstis. Dalībvalstu pienākums ir veikt pasākumus, lai 
cilvēkiem ar invaliditāti pilnā mērā nodrošinātu iespējas īstenot tiesības uz izglītību. Šīs 
situācijas izmeklēšana nav tiešā Komisijas kompetencē, tomēr savas kompetences robežās un 
dažādos veidos, sadarbojoties ar dalībvalstīm, Komisija cenšas panākt, lai cilvēkiem ar 
invaliditāti visā Eiropas Savienībā tiktu nodrošinātas patstāvīgas dzīves iespējas un kvalitatīvi 
sociālie pakalpojumi.”


