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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010. december 2-iin bocsátotta trírsadalmi vitára az
európai uniós tiímogatások felhasználasríra irrín1uló, 207|-20l3la vonatkozó akcióterveinek
tervezeteit' A jelen nyílt levél aláírói üdvözlik az ügynökség azon döntését, hogy a nagy
létszrímú bentlakásos intézmények problémájrínak kezelésére összesen 13 miliiard forint
összegben különített el forrásokat a TIOP 3.4'1' és TIOP 3'4'2. pélyazatok keretében, i11etve,
hogy a korábban felfiiggesáett pá|yázathoz rendelkezésre ál1ó fonásokat továbbra is erre a
célra kívrínja felhaszrr:álni' Úgy véljiik, hogy a páIyinIat,ő ezzel tényleges lehetőséget kíván
nyújtani a bentlakásos otthonokban é1ő személyek emberi jogait súlyosan sértő és őket a
társadalomtól elszigetelő, elalrrlt intézmény'rendszer reformjához.

Az akciótervek előzetes szövegei alapjrán a pontos fejlesáési irrányok nem azonosíthatók,
illetve többfe1eképpen is értelmeáetők. Ezért figyelembe véve A fogtatékossággal élő
személyek jogairól szóló ENSZ egtezmény 19. $-át' a foglatékos személyek jogairól és
esélyeglenlőségéről szóló 1998. évi XXVI. tÓnén.y 17. $-át' valamint az Eutőpai Bizottság
által kiadott az Ad hoc szakértői csoport jelentése az intézm&tyi ellátásról a közösségi
ellátásra való átállásról című dokumentumot, a pélyéaati konstnrkcióval kapcsolatban a
ktivetkezőket j avasoljuk:

I' A pátyéaati programok elsődleges prioritásaként a nagy |étszátmú intézmények
felszrámolrísát, megsziintetését, és a helyi közösségben való életvitelt támogató

. közösségi szolgríltatások kialakítását kell kitűmi. A meglévő tömegotthonok
inftastruktüális fejlesáésére fonásokat kilteni nem szabad. Ezért azt javasoljuk' hogy
a pályáztato csak és kizarólag a helyi közösségben való lakhatást elősegítő
szolgáltatások kialakításáÍa foÍdíthassa a forrasokat.

2' Bíztosítani kell, hogy az intéményekben é1ő fogyatékos emberek fogyatékosságuk
súlyosságára való tekintet nélkül elhagyhassiák az intézeteket. Ezt a célt a
legsűyosabban fogyatékos személyek esetében ugyanúgy érvényesíteni kel1 és lehet,
ahogyan az enyhe fokban sériilt személyek esetében is. Ezért aá javasoljuk, hogy a
pá|yáaatban a nyertes pétyéaók minden lakó esetében kötelesek legyenek biaosítani a
közösségen belüli életvitelt akrír lakóotthoni formában, akar a támogatott lakhatás
egyéb lehetőségeinek biáosításáv aL. Ez a mego|dás hosszú távon is lehetővé teruré aá,
hogy a jelenleg csa]ádban élő személyek lakóhelyiik közelében vehessenek 

'igénybe

lakhatási szolgiíltatást akkor, amikor erre sziikségük lesz.
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4.

A tömegotthonok kiváltísaról Magyarországon nem rendelkeziink tapasztalatokkal,
mivel eddig egyetlen hazu intéznény kitagolásríra sem került sor. Javasoljuk ezért,
hogy a páIyazóknak kötelezően igénybe kelljen venniiik a témában gyakorlati
tapasztalatokkal j ártas nemzetkö zi szakértő vagy szakértői csoport segítségét.
Javasoljuk, hogy a modellprogramok kidolgozrásara és megvalósításiíra akkor is
lehetőség legyen' ha azok nem illeszkednek a jelenleg hatrílyos és merőben intézmény-
cenhikus szociális szabá|yozás keretei közé. Jelen levél aláírói üdvözölnék a hatálvós
jogszabályi ellátási form{ákt ő1 valő' a kitagolás érdekében történő eltérési lehetőség
jogszabályba iktatását. Álláspontunk szerint a jelenleg hatrííyos szociális szabá|yozáÁ
áJtai kijelölt keletektől való eltérés lehetőséget adhat mind a legjobb nemzetközi
gyakorlatok hazai adaptálásÍn4 mind arra, hogy a hazai szolg tatók innovatív és
személyre szabott megoldásokat dolgozzanak ki' Ez a megoldás iehetővé teÍmé azt is'
hogy a szocirális törvénykezés megújításahoz tényleges tapasztalatokat szerezzi'ink'
Felhívjuk a figyelmet arra az akciótervek tervezeteiben látható kitételÍe, amely szerint
a pá1yéaók a pá|yénati fonások legfeljebb I0 száza|ékának erejéig vásiírolhatnak
ingatlanokat. Az ingatlanvásrírlás ilyetén korlátozása szakmailag és
költséghatékonysági szempontból sem indokolt. Tekintettel arÍa' hogy az
ingatlanvrísarlási korlátozás mértékének megtntározása lemzeti hatáskör, juuu'ol.1uk u
korlátozás feloldását.
Mind a tervezés, mind az előkészítés, mind a pedig a lebonyolíLis folyamata során
fontosnak tartjuk az átláthatóságot és a folyamatok teljes publicitrísát' A
magyarországi kitagolás folyamata közvetlenül 24 ezer embert, közvetve több
szÁzezet családtagot és helyi lakost érint, amit nem lehet a paravánok mögött
Iebonyolítani. Javasoljuk a kitagolássa1 kapcsoiatos összes információ, adat, felelősség
és esemény azonnali, sőt előzetes közzététe\ét' a témának öntííló kommunikációs
felület biaosítását.

5 .

A rende1kezésre á1ló fonások minden eddiginél nagyobb lehetőséget adnak a nagy létszrámú
tömegotthonokban é1ő személyek életminőségének jaútásan, ez&. a pá)yáuatok kittintetett
figyelmet érdemelnek. A pályrfuat jelentőségére való tekintettel ké{tik, hogy a fenti javaslatok
tartalmrának megvitatása érdekében kerüljtin sor személyes egyeáetésle a Nemzeti Erőforrrís
Minisaériuma, a Nemzeti Fejlesáési Ügynökség, valamint a jelen levelet aláitó szewezetek
képviselőinek részvételével.

Üdvözlettel:

. Autisták Országos Szövetsóge képviseletében Szilvásy Zsuzsanna, elnök

Eötvös Lóránd Tudományeryetem Bárczi Gusztáv Gyórypedagógiai Kar
képviseletében Szabó Ákosné, dékrín

Eötvös Lóránd Tudonrányegyetem Társadalomtudományi Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék képviseletében Tausz Katalin, tanszékvezető

Érte|mi F.ogyatékossággal É|ők és Segítőik országos Érdekvédetmi Szövetsége
képviseletében Kovács Melinda, ügyv ezető igazgató

Bugarszki Zso|t' egyetemi oktató, Eötvös Lórrínd Tudomrírryegyetem
Tiírsadalomtudomrfuryi Kar



Down A|apítvány kópviseletében Gruiz Katalin, kuratóriumi elnök

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos
Szövetsége képviseletében Rubovszky Lész|ó, ügyvezető

Kozma Ágnes, szociiálpolitikus, Tizard Centre, University of Kent

Krizsan Andrea, Kózép Európai Egyetem, Közpolitikai Kutató Központ

Központ a F.oryatékos Emberek Jogaiért Alapítvány
képviseletében Fiala Jrános, kuratóriumi elnök

Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány
képviseletében Gombos Gábor' érdekvédelmi Íőmunkatárs

Hankó László, MACTE ANIMO A1apítvrirry

Maryar Helsinki Bizottság képviseletében Kádrír András Kristóf, trírselnök

Mozgáskorlátozottak Egyesü|eteinek Országos Szövetsége képviseletében Hegedűs Lajos,
elnök

open Society Mental Health Initiative képviseletében Judith Kl ein, igazgató

Scharle Ágota, ki5zgazdász

Sérültek' Halmozottan Sérü|tek és Segítőik Szövetsóge
képviseletében Hankóné Szabó Márta, elnök

Siketek és Naryothallók országos Szövetsége képviseletében ormódi Róbert, ügyvezető
igazgató

Siketvakok Országos Eryesü|ete képviseletében Királyhidi Dorottya, főtitkrlr

Soteria Alapítvány képviseletében Soltész Ágnes, kuratóriumi elnök

Társaság a Szabadságiogokért képviseletében Dénes Balrázs, elnök

Uitz Renáta, jogász

A kiadvríny hiteléért felel
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