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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

22.1.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0402/2008, adresată de Pavlina Radkova, de cetățenie bulgară, 
privind o existență demnă pentru copilul său cu handicap

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care are un copil cu handicap care necesită îngrijire permanentă, menționează că 
nu dorește să își dea copilul spre îngrijire. Petiționara dorește ca acesta să își realizeze 
potențialul pe cât posibil, pentru a se putea îngriji singur. Ea nu beneficiază însă de îngrijire 
medicală specializată deoarece aceasta este prea scumpă. Lipsesc, de asemenea, facilitățile de 
infrastructură și cele educaționale. Petiționara este de părere că atitudinea autorităților este 
contrară drepturilor fundamentale ale copilului precum dreptul la viață, bunăstare, dezvoltare 
și educație. Petiționara se referă în această privință la articolele 24 și 35 din Carta drepturilor 
fundamentale. Aceasta susține că în Bulgaria nu se acordă nicio atenție problemelor 
persoanelor care au copii cu handicap și își pune în consecință speranțele în Parlamentul 
European.</TEXTE>

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008

Petiționara susține că în Bulgaria nu este acordată nicio atenție problemelor familiilor care au 
copii cu handicap.

Responsabilitatea pentru protecția copilului, integrarea socială a copilului, administrarea 
îngrijirii copilului și organizarea educației revine statelor membre. Acestea sunt responsabile 
de luarea măsurilor pentru a asigura că persoanele cu handicap beneficiază pe deplin de 
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dreptul la educație. Comisia nu are competența directă pentru a investiga această situație.

Carta Drepturilor Fundamentale nu este încă obligatorie din punct de vedere juridic. Pentru ca 
această cartă să devină obligatorie, trebuie să intre în vigoare Tratatul de la Lisabona. Mai 
mult, domeniul de aplicare a cartei se va extinde doar la limitele de competență conferite deja 
Comunității de către statele membre prin tratate.

Cu toate acestea, Comisia, chiar dacă nu este direct competentă, nu poate fi și nu a fost 
indiferentă față de astfel de probleme grave. În cazul special al Bulgariei, îmbunătățirea 
semnificativă a situației copiilor din centrele de îngrijire a constituit unul dintre obiectivele 
asistenței de pre-aderare acordate de UE. În colaborare cu autoritățile bulgare s-a înregistrat 
un progres substanțial, dar Comunitatea este conștientă că mai rămân multe de făcut. Astfel, 
în limitele competenței sale și prin intermediul unor mijloace variate în colaborare cu statele 
membre, Comisia lucrează pentru a obține un trai independent și servicii sociale de calitate 
superioară pentru persoanele cu handicap peste tot în Uniunea Europeană.

Fondul social european (FSE) susține proiecte pentru promovarea traiului independent, în 
special servicii la nivel comunitar pentru persoane cu handicap în apropierea locului de 
reședință al acestora, inclusiv zonele rurale, de exemplu prin modernizarea sistemelor și 
mecanismelor, în special pregătirea personalului. Acesta susține, de asemenea, înlocuirea 
instituțiilor închise existente cu servicii de calitate și găzduire în cadrul comunităților locale 
(așa-zisa „co-instituționalizare”). Comisia salută decizia Bulgariei de a aloca 10 milioane 
EUR ca parte a Programului operațional de dezvoltare a resurselor umane finanțat de FSE 
pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în instituțiile de îngrijire pe termen lung 
pentru copii și tineri cu handicap.

Cu caracter general, Comisia este un puternic susținător al traiului independent pentru 
persoane cu handicap. Un studiu1 recent finanțat de Comisie asupra dezvoltării serviciilor în 
cadrul comunității pentru persoanele cu handicap din Europa confirmă faptul că îngrijirea 
instituționalizată este de o calitate slabă, inacceptabilă, iar condițiile din cadrul acesteia pot 
constitui uneori încălcări serioase ale standardelor drepturilor omului acceptate la nivel 
internațional. Studiul arată de asemenea că serviciile la nivel comunitar, atunci când sunt 
stabilite și administrate corespunzător, pot furniza rezultate mai bune în ceea ce privește 
calitatea vieții și pot asigura ca persoanele cu handicap să trăiască ca cetățeni obișnuiți. 
Serviciile în cadrul Comunității nu sunt mai scumpe decât îngrijirea instituționalizată având în 
vedere că nevoile rezidenților și calitatea îngrijirii sunt luate în considerare la calcularea 
costurilor. 

În plus, Comisia promovează schimbul de informații și bunele practici între statele membre ca 
parte din metoda deschisă de coordonare în domeniul protecției sociale și integrării sociale. În 
acest context, Comisia salută stabilirea cooperării bilaterale între statele membre, cum este 
cazul între Bulgaria și alte state membre ale UE în domeniul protecției sociale a copiilor cu 
handicap.

De asemenea, Comunitatea Europeană și toate statele membre, inclusiv Bulgaria, se numără
printre semnatarii Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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exprimându-și angajamentul de a-i respecta prevederile. În acest context, ar trebui menționate 
articolele 7, 19, 23, 24 și 25 din convenție, care conțin prevederi asupra drepturilor copiilor cu 
handicap, dreptul la un trai independent, respectul pentru casă și familie, educație și îngrijirea 
sănătății. Convenția prevede ca statele partenere să asigure un sistem de educație inclusiv la 
toate nivelurile și învățare pe întreg parcursul vieții fără discriminare și pe baza unor 
oportunități egale. Odată ce Bulgaria va ratifica Convenția, aceasta va avea obligația de a o 
respecta.

Responsabilitatea pentru protecția copilului, integrarea socială a copilului, administrarea 
îngrijirii copilului și organizarea educației revine statelor membre. Acestea sunt responsabile 
de luarea măsurilor pentru a asigura că persoanele cu handicap beneficiază pe deplin de 
dreptul la educație. Comisia nu are competența directă pentru a investiga această situație, dar 
lucrează pentru a obține un trai independent și servicii sociale de calitate superioară pentru 
persoanele cu handicap peste tot în Uniunea Europeană.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

De la comunicarea anterioară, Comisia a continuat să lucreze în limita competențelor sale și 
printr-o gamă largă de mijloace, în cooperare cu statele membre, pentru a obține un trai 
independent și servicii sociale de calitate superioară pentru persoanele cu handicap peste tot în 
Uniunea Europeană.

În februarie 2009 un „Grup ad-hoc de experți pe tema tranziției de la sistemul de îngrijire 
instituționalizată la cel de îngrijire în cadrul comunității” a fost întrunit de dl Vladimir Spidla, 
comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitate de șanse. Scopul 
acestui grup a fost de a reuni opinii de experți cu privire la toate diversele categorii de 
utilizatori ai sistemului de îngrijire instituționalizată, care sunt de obicei analizați separat: 
persoane de toate vârstele cu handicap (inclusiv persoanele cu probleme de sănătate mintală), 
persoanele în vârstă și copiii. La 23 septembrie 2009, grupul ad-hoc de experți i-a înmânat 
comisarului Spidla un raport în care sunt identificate provocările majore privind tranziția de la 
un sistem bazat pe îngrijirea furnizată în instituții mari, de tip rezidențial la un sistem bazat pe 
servicii furnizate în cadrul comunității. Raportul conține o serie de recomandări specifice 
pentru statele membre și Comisie privind modalitățile de susținere a acestei tranziții.

Una dintre recomandări este aceea de a promova recurgerea la Fondurile structurale ale UE 
pentru dezvoltarea serviciilor în cadrul comunității. 

În Bulgaria, prin intermediul programului operațional „Dezvoltarea resurselor umane”, co-
finanțat de FSE, guvernul bulgar finanțează mai multe acțiuni destinate în special copiilor cu 
handicap: 

 În 2007, 10 milioane de euro au fost alocate pentru perioada 2008-2011 unei operațiuni 
numite Un viitor mai bun pentru copii, care a integrat până în prezent 199 de copii cu 
handicap. Obiectivul general al acestei operațiuni este de a stimula serviciile alternative 
instituționalizării, oferite de furnizori publici și privați de servicii sociale din Bulgaria. 

 În 2009, au fost lansate și puse în aplicare operațiuni suplimentare: Servicii sociale pentru 
includerea socială, care vizează copiii cu risc de instituționalizare și familiile acestora (cu 
un buget de 4 milioane de euro); Capacitatea de planificare a serviciilor alternative 
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pentru sprijinirea copiilor și familiilor (cu un buget de 450 000 de euro), având drept 
obiectiv îmbunătățirea capacității de planificare în cazul politicilor privind copiii și 
familia, consolidarea capacității instituționale a Agenției naționale pentru protecția 
copilului și sporirea capacităților profesionale ale personalului angajat în instituțiile pentru 
copii; Antreprenoriatul social – susținerea întreprinderilor sociale, 52 de copii cu 
handicap fiind vizați în temeiul contractelor deja semnate; Asistentul social și Asistentul
familial, care au furnizat până în prezent servicii pentru 486 de persoane; Asistentul
personal, cu o primă fază în care acest serviciu este oferit unui număr de 1 343 de copii cu 
diverse grade de handicap și o a doua fază care urmează să fie lansată in 2010; Sprijinirea 
educației copiilor și elevilor cu nevoi educaționale speciale, o procedură de cerere de 
propuneri care vizează 2 400 de copii fiind în curs de desfășurare.

În plus, la începutul anului 2009, Comisia Europeană a lansat un exercițiu de colaborare cu 
guvernul bulgar, ca o inițiativă paralelă cu lucrările grupului ad-hoc de experți pe tema
tranziției de la sistemul de îngrijire instituționalizată la cel de îngrijire în cadrul comunității, 
obiectivul fiind facilitarea procesului de dezinstituționalizare din Bulgaria. Ca urmare a 
acestei inițiative, autoritatea de gestionare a programului operațional bulgar pentru dezvoltare 
regională a alocat 20 de milioane de euro pentru investiții în acțiuni pilot ca parte a procesului 
de dezinstituționalizare în cazul copiilor orfani sau cu handicap. În prezent autoritățile bulgare 
pregătesc o cerere de propuneri privind dezinstituționalizarea finanțată atât de FEDR (Fondul 
european pentru dezvoltare regională), cât și de FSE (Fondul social european). Se 
preconizează ca această cerere de propuneri să fie lansată în ianuarie 2010. Au fost organizate 
mai multe inițiative pentru susținerea acțiunii pilot menționate anterior, și anume:

 Un atelier internațional care a avut loc la 23-25 septembrie 2009 în Bulgaria, cu scopul de 
a identifica calea de urmat. Concluziile la care s-a ajuns se referă la acțiunile care trebuie 
întreprinse la nivel guvernamental central, pentru a moderniza sectorul de politică și a 
consolida procesul de dezinstituționalizare. 

 Atelierul „Să nu neglijăm niciun copil, asistență acordată prin fondurile structurale pentru 
reforma sistemului de îngrijire instituționalizată”, care a avut loc la 6 octombrie 2009 în 
cadrul evenimentului Zile deschise REGIO 2009, organizat de DG Politica regională și de 
DG Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitate de șanse, în colaborare cu ONG-
uri internaționale de prim rang. În cadrul acestui atelier, reprezentanții administrației 
bulgare și-au confirmat angajamentul față de procesul de dezinstituționalizare, descriind în 
detaliu măsurile deja luate și proiectele aflate în derulare. 

 Două vizite de studiu, din 9-13 noiembrie 2009, pentru reprezentanții bulgari care vor fi 
implicați în pregătirea și punerea în aplicare a cererii de propuneri. Aceștia vor vizita 
serviciile sociale relevante din Marea Britanie și Republica Cehă pentru a acumula 
experiență directă în ceea ce privește dezinstituționalizarea din ambele țări.

În cele din urmă, la 30 octombrie 2009 s-a înființat în Bulgaria, la nivelul miniștrilor adjuncți, 
un grup de lucru pentru coordonarea generală a procesului de dezinstituționalizare, cu sarcina 
de a redacta un plan de acțiune pentru dezinstituționalizarea copiilor.
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Responsabilitatea pentru protecția copilului, integrarea socială a copilului, administrarea 
îngrijirii copilului și organizarea educației revine statelor membre. Acestea sunt responsabile 
de luarea măsurilor pentru a asigura că persoanele cu handicap beneficiază pe deplin de 
dreptul la educație. Comisia nu are competența directă pentru a investiga această situație, dar 
lucrează în limita competențelor sale și printr-o gamă largă de mijloace, în cooperare cu 
statele membre, pentru a obține un trai independent și servicii sociale de calitate superioară 
pentru persoanele cu handicap peste tot în Uniunea Europeană.


