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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0402/2008, którą złożyła Pavlina Radkova (Bułgaria) w sprawie 
godnego życia dla jej niepełnosprawnego dziecka

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która ma niepełnosprawne dziecko wymagające całodobowej opieki, 
twierdzi, że nie chce umieścić dziecka w instytucji opiekuńczej. Pragnie, aby dziecko było 
w jak największym stopniu świadome swoich możliwości i potrafiło o siebie zadbać. Nie 
otrzymuje ono jednak fachowej pomocy medycznej, ponieważ jest ona zbyt kosztowna. 
Brakuje również infrastruktury i instytucji edukacyjnych. Składająca petycję uważa, że 
podejście władz jest sprzeczne z podstawowymi prawami dziecka, takimi jak prawo do życia, 
dobrobytu, rozwoju i edukacji. W związku z powyższym składająca petycję nawiązuje do 
art. 24 i 35 karty praw podstawowych. Twierdzi, że w Bułgarii w ogóle nie poświęca się
uwagi problemom niepełnosprawnych dzieci, dlatego też pokłada swoje nadzieje 
w Parlamencie Europejskim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

Składająca petycję twierdzi, że w Bułgarii nie poświęca się uwagi problemom rodzin 
z niepełnosprawnymi dziećmi.

Ochrona dzieci, ich integracja społeczna, zarządzanie opieką przedszkolną i organizacja 
edukacji leży w gestii państw członkowskich. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
przedsięwzięcie środków mających na celu zagwarantowanie, że osoby niepełnosprawne 
mogą w pełni korzystać z prawa do edukacji. Komisja nie posiada bezpośrednich 
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kompetencji, aby zbadać opisaną sytuację. 

Karta praw podstawowych nie jest jeszcze prawnie wiążąca. Aby tak się stało, musi wejść 
w życie traktat lizboński. Ponadto zakres zastosowania Karty będzie wtedy ograniczał się do 
kompetencji przyznanych już Wspólnocie przez państwa członkowskie w traktatach.

Komisja nie może jednak być i nigdy nie była obojętna na tak poważne problemy społeczne, 
mimo że nie posiada bezpośrednich kompetencji w przedmiotowej dziedzinie. W konkretnym 
przypadku Bułgarii znaczna poprawa sytuacji dzieci w instytucjach opiekuńczych stanowiła 
jeden z celów pomocy przedakcesyjnej udzielonej przez UE. We współpracy z władzami 
bułgarskimi udało się osiągnąć znaczne postępy, ale Komisja zdaje sobie sprawę z tego, że 
w tym zakresie pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, podejmuje zatem działania w ramach swoich kompetencji i za pośrednictwem 
różnych środków, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym w Unii Europejskiej niezależne 
funkcjonowanie i wysokiej jakości usługi socjalne.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wspierane są projekty mające na celu 
promowanie niezależnego funkcjonowania, w szczególności świadczenie osobom 
niepełnosprawnym usług na szczeblu społeczności lokalnej w pobliżu ich miejsca 
zamieszkania, w tym na obszarach wiejskich, na przykład poprzez modernizację systemów 
i mechanizmów, w szczególności szkolenie personelu. Wspierane jest także zastępowanie 
istniejących placówek zamkniętych wysokiej jakości usługami i warunkami mieszkaniowymi 
w ramach społeczności lokalnej (tzw. deinstytucjonalizacja). Komisja z zadowoleniem 
przyjmuje podjętą przez Bułgarię decyzję o przeznaczeniu 10 mln euro w ramach 
finansowanego z EFS programu operacyjnego dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich na 
poprawę jakości usług socjalnych w placówkach opieki długoterminowej dla 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

W bardziej ogólnym kontekście Komisja zdecydowanie opowiada się za zapewnieniem 
osobom niepełnosprawnym możliwości niezależnego funkcjonowania. Niedawna analiza1

sfinansowana przez Komisję, dotycząca rozwoju usług dla osób niepełnosprawnych 
w Europie świadczonych na szczeblu społeczności lokalnej potwierdza, że opieka 
instytucjonalna jest często niedopuszczalnie niskiej jakości oraz że warunki w tego typu 
placówkach mogą czasami stanowić poważne naruszenie międzynarodowych standardów 
w zakresie praw człowieka. W analizie wykazano także, że odpowiednio określone usługi 
świadczone na szczeblu społeczności lokalnej i właściwe nimi zarządzanie mogą przynosić 
lepsze wyniki pod względem jakości życia i zagwarantować, że osoby niepełnosprawne będą 
mogły prowadzić życie pełnoprawnych obywateli. Usługi świadczone na szczeblu 
społeczności lokalnej nie są droższe od opieki instytucjonalnej, jeżeli przy obliczaniu kosztów 
weźmie się pod uwagę potrzeby mieszkańców i jakość opieki. 

Ponadto Komisja wspiera wymianę informacji i sprawdzonych rozwiązań pomiędzy 
państwami członkowskimi w ramach metody otwartej koordynacji w dziedzinie ochrony 
socjalnej i integracji społecznej. W tym kontekście Komisja z zadowoleniem przyjmuje 
ustanawianie współpracy dwustronnej pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie 
ochrony socjalnej niepełnosprawnych dzieci, takiej jak współpraca Bułgarii z innymi 
państwami członkowskimi.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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Ponadto Wspólnota Europejska i jej wszystkie państwa członkowskie, w tym Bułgaria, 
znajdują się wśród sygnatariuszy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych i zobowiązały się do przestrzegania jej postanowień. W tym kontekście 
warto zwrócić uwagę na art. 7, 19, 23, 24 i 25 Konwencji, zawierające postanowienia 
dotyczące praw niepełnosprawnych dzieci, prawa do niezależnego funkcjonowania, 
poszanowania domu i rodziny, edukacji i zdrowia. Konwencja stanowi, że Państwa-Strony 
zapewnią integracyjny system edukacji na wszystkich poziomach i uczenie się przez całe 
życie bez dyskryminacji i na zasadzie równych szans. Z chwilą ratyfikowania Konwencji 
Bułgaria także stanie się prawnie zobowiązana do jej przestrzegania.

Wnioski

Ochrona dzieci, ich integracja społeczna, zarządzanie opieką nad dziećmi i organizacja 
edukacji leży w gestii państw członkowskich. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
przedsięwzięcie środków mających na celu zagwarantowanie, że osoby niepełnosprawne 
mogą w pełni korzystać z prawa do edukacji. Komisja nie posiada bezpośrednich 
kompetencji, aby zbadać opisaną sytuację; Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, podejmuje jednak działania w ramach swoich kompetencji i za 
pośrednictwem różnych środków, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym w Unii 
Europejskiej niezależne funkcjonowanie i wysokiej jakości usługi socjalne.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Od czasu wydania poprzedniego komunikatu Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi i w granicach swych kompetencji, podejmowała szereg różnych działań 
i kontynuowała pracę mającą na celu zapewnienie niezależnej egzystencji oraz usług 
socjalnych wysokiej jakości osobom niepełnosprawnym w całej UE.

W lutym 2009 r. Vladimir Spidla, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości
szans, powołał grupę ekspertów ad hoc ds. przejścia z pomocy instytucjonalnej na
środowiskową. Celem jest tu połączenie doświadczenia dotyczącego różnych kategorii osób 
korzystających z pomocy instytucjonalnej, które zazwyczaj są rozpatrywane oddzielnie: osób 
niepełnosprawnych w różnym wieku (w tym osób z psychicznymi problemami zdrowotnymi), 
osób starszych i dzieci. W dniu 23 września 2009 r. grupa ekspertów ad hoc przekazała 
komisarzowi Vladimirowi Spidli sprawozdanie, w którym określono kluczowe wyzwania 
przy przechodzeniu z systemu opartego na opiece świadczonej przez duże instytucje 
stacjonarne na system bazujący na usługach świadczonych przez wspólnotę. Sprawozdanie to 
zawiera zbiór konkretnych zaleceń dla państw członkowskich i Komisji dotyczących tego, 
w jaki sposób wspierać tę zmianę.

Jedno z tych zaleceń dotyczy promocji wykorzystania funduszy strukturalnych UE do
rozwoju usług środowiskowych. 

W Bułgarii, w ramach programu operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich” 
współfinansowanego przez EFS, rząd bułgarski przekazuje środki na kilka działań 
ukierunkowanych w szczególności na dzieci niepełnosprawne: 

 w 2007 r. przyznano 10 mln euro na okres 2008–2011 na działanie o nazwie Lepsza 
przyszłość dla dzieci, którym objęto dotąd 199 dzieci niepełnosprawnych; celem ogólnym 
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tego działania jest stymulacja świadczenia usług alternatywnych wobec usług 
instytucjonalnych oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne zapewniające
usługi socjalne w Bułgarii;

 w 2009 r. zainicjowano i wdrożono kolejne działania: Usługi socjalne na rzecz integracji 
społecznej, które ukierunkowane jest na dzieci zagrożone pobytem w placówkach oraz na 
ich rodziny (budżet w wysokości 4 mln euro); Zdolność w zakresie planowania usług 
alternatywnych wspierających dzieci i rodziny (budżet w wysokości 450 000 euro), 
mające na celu poprawę zdolności planistycznych w zakresie polityki dotyczącej dzieci
i rodziny, wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Krajowej Agencji ds. Ochrony 
Dziecka, a także podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących w placówkach 
dla dzieci; Przedsiębiorstwo socjalne – wsparcie dla przedsiębiorstw socjalnych, które ma 
objąć 52 dzieci niepełnosprawnych w ramach już podpisanych umów; Asystent społeczny
i Asystent rodzinny, w ramach których świadczono usługi już 486 osobom; Asystent 
osobisty (w pierwszej fazie świadczono tę usługę 1343 dzieciom o różnym stopniu 
niepełnosprawności, a druga faza ma się rozpocząć w 2010 r.); Wspieranie kształcenia 
dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (otwarte obecnie zaproszenie do 
składania ofert obejmuje 2400 dzieci).

Ponadto na początku 2009 r. Komisja Europejska, w charakterze inicjatywy równoległej 
z pracą grupy ekspertów ad hoc ds. przejścia z pomocy instytucjonalnej na środowiskową, 
zainicjowała wspólne działania z rządem bułgarskim zmierzające do ułatwienia procesu 
deinstytucjonalizacji w Bułgarii. W wyniku tej inicjatywy instytucja zarządzająca bułgarskim 
programem operacyjnym „Rozwój Regionalny” przeznaczyła 20 mln euro na inwestycje 
w działania pilotażowe stanowiące część procesu deinstytucjonalizacji i ukierunkowane na 
sieroty oraz dzieci niepełnosprawne. Obecnie władze bułgarskie przygotowują zaproszenie do 
składania wniosków dotyczących deinstytucjonalizacji, które będą finansowane zarówno 
z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), jak i z EFS (Europejskiego
Funduszu Społecznego). Należy się spodziewać, że zaproszenie do składania ofert zostanie 
otwarte w styczniu 2010 r. Zorganizowano kilka inicjatyw mających na celu wsparcie 
przygotowań wspomnianych działań pilotażowych, a konkretnie:

 międzynarodowe warsztaty, które odbyły się w dniach 23–25 września 2009 r. w Bułgarii 
i miały za zadanie określić drogę na przyszłość; wnioski obejmowały działania, jakie 
należy podjąć na szczeblu rządu centralnego, aby zmodernizować ten sektor polityki 
i wzmocnić proces deinstytucjonalizacji;

 warsztat „Niech żadne dziecko nie pozostaje w tyle – wsparcie funduszy strukturalnych 
dla reformy opieki instytucjonalnej”, który odbył się w dniu 6 października 2009 r.
w ramach Dni otwartych REGIO 2009 i został zorganizowany przez DG ds. Polityki 
Regionalnej oraz DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans we 
współpracy z wiodącymi międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi; w trakcie 
warsztatów przedstawiciele bułgarskiej administracji potwierdzili swoje zaangażowanie 
w proces deinstytucjonalizacji, opisując w szczegółach już poczynione kroki i realizowane 
projekty;

 dwie wizyty studyjne w dniach 9–13 listopada 2009 r. dla przedstawicieli bułgarskich, 
którzy włączą się w przygotowania i realizację zaproszenia do składania wniosków; 
odwiedzą oni odnośne służby socjalne w Wielkiej Brytanii i Republice Czeskiej, tak aby 
uzyskać praktyczne doświadczenie z zakresu deinstytucjonalizacji w obu krajach.
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Wreszcie w dniu 30 października 2009 r. w Bułgarii powołano grupę roboczą na szczeblu 
wiceministrów w celu ogólnej koordynacji procesu deinstytucjonalizacji oraz przygotowania 
planu działania w sprawie deinstytucjonalizacji pomocy dla dzieci.

Odpowiedzialność za ochronę dzieci, ich integrację społeczną, administrowanie opieką nad 
nimi i organizację systemu edukacji spoczywa na państwach członkowskich. To do państw 
członkowskich należy podejmowanie środków zmierzających do zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym pełnego korzystania w prawa do nauki. Komisja nie ma uprawnień 
bezpośrednich do zbadania tej sytuacji; jednak we współpracy z państwami członkowskimi, 
podejmuje działania w ramach swoich kompetencji i za pośrednictwem różnych środków, aby 
zapewnić niezależną egzystencję oraz usługi socjalne wysokiej jakości osobom 
niepełnosprawnym w całej Unii Europejskiej.


