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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 
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mogą w pełni korzystać z prawa do edukacji. Komisja nie posiada bezpośrednich 
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 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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ochrony socjalnej niepełnosprawnych dzieci, takiej jak współpraca Bułgarii z innymi 
państwami członkowskimi.

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.
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