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Bulgara, dwar eżistenza dinjituża għat-tifel tagħha b’diżabilità

1. Sommarju tal-petizzjon

Il-petizzjonanta, li għandha t-tifel tagħha b’diżabilità li jeħtieġlu kura lejl u nhar, tgħid li ma 
tixtieqx tqiegħed lil binha f’dar ta’ kura. Tixtiequ li kemm jista’ jkun huwa jilħaq il-potenzjal 
tiegħu billi tgħinu jieħu ħsieb tiegħu nnifsu. Madankollu huwa mhux qed jirċievi l-kura 
medika esperta meħtieġa minħabba li tiswa ħafna flus. Hemm ukoll nuqqas ta’ faċilitajiet 
infrastrutturali u edukattivi. Il-petizzjonanta hija tal-fehma li l-attitudni li qed tittieħed mill-
awtoritajiet hija kuntrarja għad-drittijiet fundamentali tat-tifel, bħalma huma d-dritt għall-
ħajja, id-dritt għas-saħħa, għall-iżvilupp u għall-edukazzjoni. B’rabta ma’ dan il-petizzjonanta
tirreferi għall-Artikoli 24 u 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Hija ssostni li ma tingħata 
l-ebda attenzjoni fil-Bulgarja għal problemi ta’ dawk li għandhom tfal b’diżabilità u, 
għalhekk, qiegħda tpoġġi t-tama tagħha fil-Parlament Ewropew. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

Hija ssostni li ma tingħata l-ebda attenzjoni fil-Bulgarija għall-problemi ta’ familji bi tfal 
b’diżabilitajiet.

Ir-responsabilità għall-ħarsien tat-tfal, l-inklużjoni soċjali tat-tfal, l-amministrazzjoni tal-kura 
tat-tfal u l-organizzazzjoni tal-edukazzjoni hija r-responsabilità tal-Istati Membri. L-Istati 
Membri jibqgħu responsabbli li jieħdu miżuri biex jiżguraw it-tgawdija sħiħa minn nies 
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b’diżabilità tad-dritt għall-edukazzjoni. Il-Kummissjoni m’għandhiex kompetenza diretta li 
tistħarreġ din is-sitwazzjoni.   

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali għadha ma torbotx legalment. Biex il-Karta tkun torbot, 
it-Trattat ta’ Liżbona jeħtieġlu jidħol fis-seħħ. Barra minn dan, il-qasam ta’ applikazzjon tal-
Karta mbagħad ikun jestendi biss sal-limiti tal-kompetenzi diġà mogħtija lill-Komunità mill-
Istati Membri fit-Trattati.

Madankollu l-Kummissjoni, għalkemm mhix direttament kompetenti, ma tistax tkun u ma 
kinitx indifferenti għal problemi soċjali gravi bħal dawn. Fil-każ partikulari tal-Bulgarija, it-
titjib sinfikanti tas-sitwazzjoni tat-tfal fi djar ta’ kura kien wieħed mill-għanijiet ta’ għajnuna 
mogħti mill-UE qabel l-adeżjoni. B’koperazzjoni mal-awtoritajiet Bulgari sar progress kbir, 
iżda l-Kummissjoni taf li għad jonqos aktar xi jsir. Għalhekk, il-Kummissjoni taħdem fi ħdan 
il-kompetenzi tagħha u permezz ta’ diversi mezzi b’koperazzjoni mal-Istati Membri biex 
tikseb ħajja indipendenti u servizzi soċjali ta’ kwalità għolja għal nies b’diżabilità mal-Unjoni 
Ewropea kollha

Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jappoġġja proġetti li jippromwovu ħajja indipendenti, b’mod 
partikulari servizzi bbażati fil-komunità għal nies b’diżabilità qrib il-post tar-residenza 
tagħhom, inklużi zoni rurali; pereżempju permezz ta’ sistemi u mekkaniżmi ta’ modernizzar, 
speċjalment it-taħriġ tal-persunal. Dan jappoġġja wkoll is-sostituzzjoni ta’ istituzzjonijiet 
eżistenti magħluqin b’servizzi u akkomodazzjoni ta’ kwalità fi ħdan komunitajiet lokali (l-
hekk imsejħa ‘deistituzzjonalizzazzjoni’). Il-Kummissjoni tilqa’ bi pjaċir id-deċiżjoni tal-
Bulgarija li talloka 10 miljun € bħala parti mill-Programm Operazzjonali ta’ Żvilupp ta’ 
Riżorsi Umani ffinanzjat mill-FSE għat-titjib tal-kwalità tas-servizzi soċjali f’istituzzjonijiet 
ta’ kura fit-tul għal tfal u żgħażagħ b’diżabilitajiet.

B’mod aktar ġenerali, il-Kummissjoni hija favur ħafna ta’ ħajja indipendenti għal nies 
b’diżabilità. Studju1 li sar dan l-aħħar iffinanzjat mill-Kummissjoni dwar l-iżvilupp ta’ 
servizzi fil-komunità għal nies b’diżabilità fl-Ewropa jikkonferma li l-kura f’istituzzjoni hija 
sikwit ta’ kwalità baxxa mhux aċċettabbli u li l-kundizzjonijiet fi djar ta’ kura jistgħu xi 
kultant jikkostitwixxu ksur gravi ta’ standards ta’ drittijiet tal-bniedem aċċettati fuq livell 
internazzjonali. L-istudju juri wkoll li servizzi bbażati fil-komunità, meta jkunu stabbiliti u 
ġestiti sewwa, jistgħu jħallu riżultati aħjar f’dak li għandu x’jaqsam mal-kwalità tal-ħajja u 
jiżguraw li nies b’diżabilità jkunu jistgħu jgħixu bħala ċittadini sħaħ. Servizzi fil-komunità ma 
jiswewx aktar mill-kura istituzzjonali, bil-kundizzjoni li jitqiesu l-ħtiġijiet tar-residenti u l-
kwalità tal-kura meta jiġu biex ikunu kkalkulati l-ispejjeż. 

Barra dan, il-Kummissjoni tippromwovi l-iskambju ta’ informazzjon u l-aħjar prattika bejn 
Stati Membri bħala parti mill-metodu miftuħ ta’ koordinazzjoni fil-qasam tal-ħarsien soċjali u 
l-inklużjoni soċjali. F’dan l-kuntest, il-Kummissjoni tilqa’ bi pjaċir it-twaqqif ta’ koperazzjoni 
bilaterali bejn Stati Membri, bħalma huwa l-każ bejn il-Bulgarija u Stati Membri oħra tal-UE 
fil-qasam tal-ħarsien soċjali ta’ tfal b’diżabilitajiet.

Ukoll, il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri kollha, inkluża l-Bulgarija, huma fost il-
firmatarji tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilitajiet, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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li tesprimi impenn għall-konformità mad-dispożizzjonijiet tagħha. F’dan l-kuntest ikun 
importanti li ssir referenza għall-Artikoli 7, 19, 23, 24 u 25 tal-Konvenzjoni, li għandhom 
dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tat-tfal b’diżabilitajiet, id-dritt għall-ħajja indipendenti, ir-
rispett għall-ħajja privata u familjari, l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa. Il-Konvenzjoni 
tipprovdi li l-Istati firmatarji tal-Konvenzjoni għandhom jiżguraw sistema ta’ edukazzjoni 
inklużiva fil-livelli kollha u ta’ tagħlim tul il-ħajja mingħajr diskriminazzjoni u abbażi ta’ 
opportunitajiet indaqs. Malli l-Bulgarija tirratifika l-Konvenzjoni, hija wkoll tkun obbligata 
legalment li tikkonforma.

Konklużjonijiet

Ir-responsabilità għall-ħarsien tat-tfal, l-inklużjoni soċjali tat-tfal, l-amministrazzjoni tal-kura 
tat-tfal u l-organizzazzjoni tal-edukazzjoni huma responsabilità tal-Istati Membri. L-Istati 
Membri jibqgħu responsabbli li jieħdu miżuri biex jiżguraw it-tgawdija sħiħa minn nies 
b’diżabilitajiet tad-dritt għall-edukazzjoni. Il-Kummissjoni m’għandhiex kompetenza diretta li 
tistħarreġ is-sitwazzjoni; madankollu l-Kummissjoni taħdem fi ħdan il-kompetenzi tagħha u 
permezz ta’ diversi mezzi b’koperazzjoni ma’ Stati Membri biex tikseb ħajja indipendenti u 
servizzi soċjali ta’ kwalità għolja għal nies b’diżabilitajiet mal-Unjoni Ewropea kollha.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Wara l-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni baqgħet taħdem fi ħdan il-
kompetenzi tagħha u permezz ta’ diversi mezzi b’koperazzjoni mal-Istati Membri biex tikseb 
ħajja indipendenti u servizzi soċjali ta’ kwalità għolja għal nies b’diżabilitajiet mal-UE kollha.

Fi Frar 2009, is-Sur Vladimir Spidla, Kummissarju għall-Impjiegi, Affarijiet Soċjali u 
Opportunitajiet Indaqs, laqqa’ “Grupp ta’ Esperti Ad Hoc dwar it-Tranżizzjoni minn Kura 
Istituzzjonali għal Waħda Bbażata fuq il-Komunità”. L-għan kien li tinġabar l-esperjenza 
kollha dwar il-kategoriji differenti tal-utenti tal-kura istituzzjonali li normalment tiġi trattata 
b’mod separat: persuni tal-etajiet kollha b’diżabilitajiet (inklużi persuni bi problemi ta’ saħħa 
mentali), l-anzjani, it-tfal. Fit-23 ta’ Settembru 2009, il-Grupp ta’ Esperti Ad Hoc ippreżenta 
lill-Kummissarju Spidla rapport, li jidentifika sfidi prinċipali dwar it-tranżizzjoni minn 
sistema bbażata fuq kura mogħtija f’istituzzjonijet residenzjali kbar għal waħda bbażata fuq 
servizzi mogħtija mill-komunità. Ir-Rapport fih sett ta’ rakkomandazzjonijiet speċifiċi lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni dwar kif dawn għandhom jappoġġjaw din it-tranżizzjoni.

Waħda mir-rakkomandazzjonijiet hija li jiġi promoss l-użu tal-Fondi Strutturali tal-UE għall-
iżvilupp ta’ servizzi bbażati fuq il-komunità. 

Fil-Bulgarija, fil-qafas tal-Programm Operazzjonali ta’ “Żvilupp ta’ Riżorsi Umani”, 
ikkofinanzjat mill-FSE, il-gvern Bulgaru qed jiffinanzja diversi azzjonijiet immirati b’mod 
speċjali lejn it-tfal b’diżabilitajiet: 

 Fl-2007, 10 miljun ewro ġew allokati għall-perjodu 2008-2011 għal operazzjoni msejħa 
Futur aħjar għat-tfal, li sa issa tinkludi 199 tifel u tifla b’diżabilitajiet. L-objettiv 
prinċipali ta’ din l-operazzjoni huwa li jistimula l-provvista ta’ servizzi alternattivi għall-
istituzzjonalizzazzjoni, offruti mill-fornituri pubbliċi u privati ta’ servizzi soċjali fil-
Bulgarija. 
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 Fl-2009, operazzjonijiet oħra tnedew u ġew implimentati: Servizzi Soċjali għal Inklużjoni 
Soċjali, li fil-mira tagħha għandha tfal f’riskju ta’ istituzzjonalizzazzjoni u l-familji 
tagħhom (baġit ta’ €4 miljun); Ħila għall-Ippjanar ta’ Servizzi Alternattivi bħala Appoġġ
għat-Tfal u l-Familji (baġit ta’ €450 000), bl-għan li tittejjeb il-ħila tal-ippjanar ta’ politiki 
dwar it-tfal u l-familja, li tissaħħaħ il-ħila istituzzjonali tal-aġenzija Statali għall-
protezzjoni tat-tfal, u li titkabbar il-kapaċità professjonali tal-persunal li jaħdem 
f’istituzzjonijiet għat-tfal; Intraprenditorjat Soċjali – Appoġġ għal Intrapriżi Soċjali, bi 52 
tifel u tifla b’diżabilitajiet li huma fil-mira skont il-kuntratti li ġew iffirmati diġà; Assistent 
Soċjali u Assistent tal-Familja, li sa issa pprovdew servizzi lil 486 individwu; Assistent 
Personali, bl-ewwel fażi tipprovdi dan is-servizz lil 1343 tifel u tifla b’livelli differenti ta’
diżabilitajiet, u tieni fażi li għandha titnieda fl-2010; Appoġġ għall-Edukazzjoni tat-Tfal u 
l-Istudenti bi Bżonnijiet Edukattivi Speċjali, b’ sejħa għal proposti li bħalissa għandha fil-
mira tagħha 2400 tifel u tifla.

Barra minn hekk, fil-bidu tal-2009, il-Kummissjoni Ewropea nediet eżerċizzju ta’
kollaborazzjoni mal-gvern Bulgaru, bħala inizjattiva parallela mal-ħidma tal-Grupp ta’ Esperti 
Ad Hoc dwar it-Tranżizzjoni minn Kura Istituzzjonali għal Waħda Bbażata fuq il-Komunità, 
bl-għan li tiffaċilita l-proċess ta’ deistituzzjonalizzazzjoni fil-Bulgarija. Bħala riżultat ta’ din 
l-inizjattiva, l-Awtorità Amministrattiva tal-Programm Operazzjonali Bulgaru għall-Iżvilupp 
Reġjonali allokat 20 miljun ewro għal investimenti f’azzjonijiet piloti bħala parti mill-proċess 
ta’ deistituzzjonalizzazzjoni għal tfal mingħajr ġenituri u b’diżabilità. Bħalissa l-awtoritajiet 
Bulgari qed iħejju sejħa għal proposti għad-deistituzzjonalizzazzjoni li se tkun iffinanzjata 
kemm mill-ERDF (Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali) kif ukoll mill-FSE (Fond Soċjali 
Ewropew). Huwa mistenni li s-sejħa għal proposta tiġi mnedija f’Jannar 2010. Numru ta’
inizjattivi ġew organizzati biex jappoġġjaw it-tħejjija tal-azzjoni pilota msemmija hawn fuq, 
jiġifieri:

 Workshop internazzjonali li seħħ bejn it-23 u l-25 ta’ Settembru 2009 fil-Bulgarija, bl-
għan li jidentifika kif għandna nimxu ’l quddiem. Il-konklużjonijiet koprew l-azzjonijiet li 
jeħtieġ li jittieħdu fil-livell tal-gvern ċentrali, sabiex nimmodernizzaw is-settur tal-politika 
u biex insaħħu l-proċess ta’ deistituzzjonalizzazzjoni. 

 Il-workshop “Ma Ninsew l-Ebda Tifel Jew Tifla, Fondi Strutturali Jappoġġjaw ir-Riforma 
tal-Kura Istituzzjonali”, li seħħ fis-6 ta’ Ottubru 2009 fil-kuntest tal-avveniment tal-Open 
Days REGIO 2009 u ġie organizzat mid-DG għall-Politika Reġjonali u d-DG għall-
Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Opportunitajiet Indaqs, b’koperazzjoni ma’ NGOs 
internazzjonali ewlenin. Matul il-workshop, ir-rappreżentanti tal-amministrazzjoni 
Bulgara kkonfermaw l-impenn tagħhom għall-proċess ta’ deistituzzjonalizzazzjoni billi 
ddeskrivew fid-dettall il-passi li diġà ttieħdu u l-proġetti li nbdew. 

 Żewġ żjarat ta’ studju bejn id-9 u t-13 ta’ Novembru 2009, għar-rappreżentanti Bulgari li 
ser ikunu involuti fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tas-sejħa għall-proposti. Dawn ser iżuru 
servizzi soċjali rilevanti fir-Renju Unit u r-Repubblika Ċeka biex ikollhom esperjenza 
personali tad-deistituzzjonalizzazzjoni fiż-żewġ pajjiżi.

Fl-aħħar nett, fit-30 ta’ Ottubru 2009, twaqqaf grupp ta’ ħidma fil-Bulgarija fil-livell 
ministerjali ta’ deputat għall-koordinazzjoni kompluta tal-proċess ta’ deistituzzjonalizzazzjoni 
u li xogħlu huwa li jħejji pjan ta’ azzjoni għad-deistituzzjonalizzazzjoni tat-tfal.
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Ir-responsabilità għall-protezzjoni tat-tfal, l-inklużjoni soċjali tat-tfal, l-amministrazzjoni tal-
kura tat-tfal u l-organizzazzjoni tal-edukazzjoni hija f’idejn l-Istati Membri. L-Istati Membri 
jibqgħu responsabbli biex jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li n-nies b’diżabilità jgawdu bis-sħiħ 
mid-dritt għall-edukazzjoni. Il-Kummissjoni m’għandhiex kompetenza diretta biex tinvestiga 
s-sitwazzjoni; madankollu, il-Kummissjoni taħdem fi ħdan il-kompetenzi tagħha u permezz 
ta’ diversi mezzi b’koperazzjoni mal-Istati Membri biex tikseb ħajja indipendenti u servizzi 
soċjali ta’ kwalità għolja għal nies b’diżabilitajiet mal-Unjoni Ewropea kollha.’


