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2. A CHECKLIST 

 
1. A checklist célja 

Több mint egymillió uniós polgár él olyan intézetben, amely szegregálja az ott lakókat a társadalomtól 
és megfosztja tőlük annak a lehetőségét, hogy saját maguk irányítsák az életüket.1 Még ennél is többen 
vannak azok, akik a megfelelő támogató szolgáltatások hiánya miatt intézeti elhelyezésre várnak. 

 

Az uniós finanszírozásnak kulcsfontosságú szerepe volt abban, hogy az érintett uniós polgároknak 
javuljon az életminősége. A finanszírozás nem csak az új, családi és közösségi alapú szolgáltatások 
fejlesztéséhez járult már hozzá, hanem több ezer embernek segített abban, hogy intézetekből kikerülve 
családi és közösségi alapú gondoskodásba kerüljenek. 

 

Előfordultak azonban esetek, amikor az uniós forrásokat intézetekre költötték, megsértve ezzel az EU 
saját szakpolitikai célkitűzéseit és jogi kötelezettségvállalásait, például a Fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ egyezményében (továbbiakban: ENSZ Egyezmény) vállalt előírásokat. 

 

A checklist célja, hogy megakadályozzuk az uniós forrásokkal való visszaéléseket, hogy minél több uniós 
polgár részesülhessen a társadalmi befogadás elősegítésére biztosított uniós finanszírozás előnyeiből. 

 

Ezzel a checklisttel azt szeretnénk elősegíteni, hogy a 2021–2027-es támogatási ciklus forrásai 
hozzájáruljanak a sérülékeny társadalmi csoportok önálló életvitelének2 kialakításához és a közösségbe 
való befogadáshoz. A checklist alapján az Európai Bizottsági szakreferensek ellenőrizni tudják, hogy az 
intézkedések összhangban vannak-e a jogi és a szakpolitikai keretekkel az alábbi területeken: 

 

• áttérés a gyermekek, idősek, fogyatékossággal élő személyek és mentális zavarral élő 
személyeknek nyújtott intézményi ellátásról a családi és közösségi alapú szolgáltatásokra, 

• a családi és közösségi alapú szolgáltatások minőségi fejlesztése, 
• a gyermekek - köztük a fogyatékossággal élő gyermekek – kiemelésének, családjuktól való 

elválasztásának megelőzése, 
• a gyermekek, a fogyatékossággal, mentális zavarral élő személyek, az idős és hajléktalan emberek 

szegregációjának és intézeti elhelyezésének megelőzése.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 A fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek (beleértve a pszichoszociális fogyatékossággal élő vagy pszichiátriai beteg személyeket). 
Az EU-ra és Törökországra vonatkozó adat forrása: Knapp, M., Beadle-Brown, J. & Beecham, J. (2007): Deinstitutionalisation and 
community living – outcomes and costs: report of a European Study. Volume 2: Main Report. Canterbury: Tizard Centre, University of 
Kent. 

2 A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága által elfogadott 5. számú általános kommentár meghatározása szerint az önálló 
életvitel fogalma azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő személy gyakorolhatja a választás szabadságát, ő saját maga irányítja az életét, 
hoz döntéseket az életéről, és ehhez megkapja a szükséges támogatást. 
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2. A CHECKLIST 

 

 
 

 

1.1 Célcsoport 

 
A checklist elsősorban azoknak az Európai Bizottságnál dolgozó szakreferenseknek szól, akik az uniós 
finanszírozási programokért felelősek. Elsősorban az alábbi szervezeti egységek érintettek: 

 

• Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO), 
 

• A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága (DG EMPL), 
 

• Mezőgazdasági és Regionális Fejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI), 
 

• Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság (DG HOME). 

 

1.2 Hatály 

 
A checklist a 2021–2027-es programozási időszak uniós alapjaira vonatkozik3, különösképpen a 
következőkre: 

 

• Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), 
 

• Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), 
 

• Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA), 
 

• Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA). 
 

A checklist a következő szakpolitikai célkitűzéseket érinti: 

• 1. szakpolitikai célkitűzés: Környezetbarátabb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású Európa a tiszta 
és tisztességes energiaátállás, a zöld és kék beruházások, a körforgásos gazdaság, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és kockázatkezelés 
előmozdítása. 

 

• 2. szakpolitikai célkitűzés: Európa fokozott összekapcsolódása a mobilitás és a regionális 
infokommunikációs technológia csatlakoztathatóságának javítása. 

 

• 3. szakpolitikai célkitűzés: Szociálisabb Európa a Szociális Jogok Európai Pillérének végrehajtása. 
 

• 4. szakpolitikai célkitűzés: Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás 
előmozdítása. 

 
• 5. szakpolitikai célkitűzés: A polgáraihoz közelebb álló Európa – a városi, vidéki és a tengermenti 

területek fenntartható és integrált, helyi kezdeményezésekben megvalósuló fejlesztése. 
 

A checklist a programozási dokumentumokra, vagyis a partnerségi megállapodásra és az (operatív) 
programokra összpontosít. Foglalkozik továbbá az előfeltételekkel (enabling conditions) is, figyelembe 
véve a szakpolitikai keretek értékelésének fontosságát. A végrehajtási dokumentumok, beleértve a 
pályázati felhívásokat, későbbi fázisban tárgyalandók. 

 

Ez a checklist nem tárgyalja külön az önálló életvitelre és a közösségi befogadásra vonatkozó 
szakpolitikai hátteret, illetve nem tartalmazza az intézményi ellátásról a családi és közösségi alapú 
ellátásra való áttérés szakpolitikai hátterét sem. 

 

3 A checklist szövegezésékor a rendeletekről szóló tárgyalások még folyamatban vannak. A checklist az Európai Bizottság 2018. májusában 
közzétett javaslatait veszi alapul.  
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2. A CHECKLIST 
 
 
 
 
 
 
Az EU-nak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a beruházások összhangban legyenek valamennyi 
nemzetközi normával és kötelezettvállalással. A checklist tehát a nemzetközi jogra és szakpolitikai 
dokumentumokra, kutatásokra és jelentésekre támaszkodik, különösen az alábbiakra: 

 

• Az Európai Unió Alapjogi Charta, 
 

• A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és a Fogyatékossággal Élő 
Személyek Jogainak Bizottsága által 2017-ben elfogadott 5. számú általános kommentár az önálló 
életvitelről és a közösségbe való befogadásról, 

 

• A Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és az Alternatív gondoskodás a gyermekekről 
útmutató,4 

 
• Az intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatásokra való áttérésre 

vonatkozó közös európai útmutató (Európai szakértői csoport 
útmutatója), 

 

• Eszköztár az uniós alapoknak az intézményi ellátásról a közösségi alapú 
ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához. 

 

 
A jogi és szakpolitikai keretek, a civil társadalom által támasztott normák, a releváns kutatások és 
jelentések átfogó listája a mellékletben található. 
 

 

 

1.3 Módszertan 

 
A checklist egyes fejezetei egy rövid bevezetést, majd kérdéseket és ajánlásokat tartalmaznak a 
programok elkészítésében résztvevő szakreferensek számára. A kérdések eldöntendő kérdésként igen-
nem válaszokkal válaszolhatók meg, vagy különböző lehetőségek közül lehet választani. 

 

A 2007–2013-as és 2014–2020-as programozási időszakokból levont tanulságokat figyelembe véve, 
vagyis hogy jelentős beruházások történtek nagy létszámú5, valamint kis létszámú intézetekbe6 a 
családi és közösségi alapú szolgáltatásokba való befektetések helyett, bizonyos kérdések és az azokra 
adandó válaszok alapvető fontosságúak. A kritikus kérdéseket így jelöltük:  
 
Ezeket a kérdéseket különösen körültekintően kell kezelni, mivel a programozási dokumentumok egyes 
elemeinek (pl. célkitűzések, intézkedések stb.) átfogó újragondolását tehetik indokolttá. 

 

A többi kérdés is fontos szerepet játszik a programozási dokumentumok kialakításában, ám nem bírnak 
akkora jelentőséggel. 

 
 
 

 
4 A Fogyatékossággal élő személyek jogainak bizottsága és a Gyermek jogainak bizottsága között jelenleg vita zajlik a két bizottsági álláspont 

közötti jogi diszkrepancia feloldásáról. A checklist a vita során kialakuló nemzetközi emberi jogi előírások alapján kerül majd frissítésre. 

5 Mental Disability Advocacy Center (2017) „Straight jackets and seclusion: An investigation into abuse and neglect of children and adults with 

disabilities in Hungary” (Kényszerzubbony és elkülönítés: A fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek bántalmazásának és elhanyagolásának 
vizsgálata Magyarországon). 
 

6 Structural Funds Watch (2018) „Inclusion for all: achievements and challenges in using EU funds to support community living”; European 

Network on Independent Living (2018) „Briefing on the Use of EU Funds for Independent Living”; Opening Doors országadatlapjai: Bulgária, 
Észtország, Magyarország, Lengyelország. 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.mdac.org/sites/mdac.info/files/straightjackets_and_seclusion_-_mdac.pdf
http://www.mdac.org/sites/mdac.info/files/straightjackets_and_seclusion_-_mdac.pdf
https://eustructuralfundswatchdotcom.files.wordpress.com/2019/01/sfw-digital_-_2018.pdf
http://enil.eu/wp-content/uploads/2018/04/EU-Funds-Briefing_web0903.pdf
about:blank
https://www.openingdoors.eu/wp-content/uploads/2018/02/country-fiche-Estonia-2017.pdf
https://www.openingdoors.eu/wp-content/uploads/2018/02/country-fiche-Estonia-2017.pdf
about:blank
https://www.openingdoors.eu/wp-content/uploads/2018/02/country-fiche-Hungary-2017.pdf
about:blank
https://www.openingdoors.eu/wp-content/uploads/2018/02/country-fiche-Poland-2017.pdf
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2. A CHECKLIST 
  
  
 

2. A checklist 

 
2.1 Programozási dokumentumok 

 
2.1.1 A CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA 

A program célkitűzéseinek azonosítaniuk kell azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik az önálló 
életvitelt, valamint hozzájárulnak az intézményi ellátásról a családi és közösségi alapú ellátásra való 
áttéréshez.  Az önálló életvitel kialakítását szolgáló, családi és közösségi alapú – az intézményi ellátástól 
eltérő – alternatívák kifejlesztéséhez szükséges stratégiai jövőképet az érintett személyek 
szükségleteire és igényeire kell alapozni. Ehhez elengedhetetlen az országban rendelkezésre álló 
szolgáltatók, illetve azok képviseleti szervezeteinek bevonása. Az átfogó intézkedések csak ezzel a 
célkitűzéssel összhangban tudnak hatékonyan hozzájárulni az egyenlőtlenségek és a szegénység 
csökkentéséhez és elősegíteni a társadalmi befogadást. 

 
 

 

Meghatározza a program az alábbi célkitűzéseket az 
önálló életvitel elősegítése érdekében? 

Áttérés az intézményi ellátásról a családi és 
közösségi alapú ellátásra, beleértve az intézetek 
bezárását is 

A családi és közösségi alapú szolgáltatások 
fejlesztése 

A gyermekek és családjuk, köztük a 
fogyatékossággal élő gyermekek és a leginkább 
marginalizálódott gyermekek, például a 
hajléktalansággal veszélyeztetett gyermekek és 
családok elválasztásának megelőzése 

A gyermekek, a fogyatékossággal élő és a 
mentális zavarral élő személyek, az idősek és a 
hajléktalan emberek szegregációjának és 
intézményi elhelyezésének megelőzése 

Ha a célkitűzések közül bármelyik hiányzik, kérjük, 
olvassa el a következő kérdést. 

 
 

 

Alátámasztják releváns adatok a programban 
kiválasztott célkitűzéseket (pl. az intézményekben 
elhelyezett személyek száma, új intézményi 
jogviszonyok éves száma, az intézményi ellátást 
elhagyók száma)? 

Igen 

Nem 

Ha a program célkitűzése nem indokolt, kérje a 
tagállamtól a vonatkozó adatok 
összegyűjtését/felvételét. 

 
 

 
Kérdés          Ajánlás 
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2. A CHECKLIST 
 
 
 

 

 

Szerepel a program egyes célkitűzéseinél az a kitétel, 
hogy az intézkedéseket és a pályázati felhívásokat 
összhangba kell hozni az alábbiak eredményeivel? 

Az egyéni szükségletek felmérése, azaz 
személyközpontú tervezés (pl. gyermekek, a 
fogyatékossággal élő és a mentális zavarral élő 
személyek, idősek, hajléktalan emberek 
vonatkozásában) 

Az infrastruktúra feltérképezése (pl. 
gyermekvédelmi ellátások, szociális intézményi 
ellátások, családi és közösségi alapú ellátások, 
hajléktalanszállók stb.) 

A humántőke feltérképezése (pl. az 
intézményi ellátásban dolgozó munkaerő 
létszáma és struktúrája, a családi és 
közösségi alapú ellátásban dolgozó 
munkaerő létszáma és struktúrája, az 
intézményi férőhely kiváltás kapacitása – a 
koordináció struktúrái, az érintett hálózatok 
és szervezetek, pl. fogyatékossággal élő 
személyek szervezetei) 
 

A programozási dokumentumoknak tartalmazniuk 
kell arra vonatkozó biztosítékokat, hogy az 
intézkedések összhangban legyenek az egyéni 
szükségletek felmérésének, valamint az 
infrastruktúra és a humántőke feltérképezésének 
eredményeivel. 

Az egészségügyre vonatkozó előfeltétel (lásd a 
2.2.2 pontot) magában foglalja az 
infrastruktúra feltérképezését, és ezért a 
szabályozási követelménynek megfelelően 
kötelező. 

Bár nem szabályozási követelmény, ajánlatos a 
foglalkoztatási, oktatási és szociális 
infrastruktúra feltérképzése is. 

A humántőke feltérképezése különösen a családi 
és közösségi alapú ellátáshoz szükséges 
humántőke-beruházások (pl. személyzet, 
kapacitásépítés, képzés stb.) megismerése 
érdekében kívánatos. 

Ha a három közül egyikről sem kap információt, 
kérjen további tájékoztatást a tagállamtól. 

 
 

 

Kizárja a program célkitűzése a tartós bentlakásos 
intézményeket a középületekbe történő 
beruházásokból (pl. energiahatékonyság)? 

Igen 

Nem 

Győződjön meg arról, hogy a program célkitűzése 
kizárja a tartós bentlakásos intézményeket a 
középületekbe történő beruházásokból. 

 
 

 

Kizárja a program digitalizációval és elektronikus 
kormányzással kapcsolatos célkitűzése a tartós 
bentlakásos intézményeket a beruházásokból? 

Igen 

Nem 

Győződjön meg arról, hogy a program 
digitalizációval és elektronikus kormányzással 
kapcsolatos célkitűzése kizárja a tartós 
bentlakásos intézményeket a beruházásokból. 
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2. A CHECKLIST 
 
 
 

2.1.2 A CÉLCSOPORT AZONOSÍTÁSA 

A checklist különböző célcsoportokat ölel fel, ideértve a gyermekeket (különösen a fogyatékossággal 
élő, a menekült és a kísérő nélküli kiskorúakat), az utógondozottakat, a fogyatékossággal, illetve 
mentális zavarral élő személyeket, az időseket és a hajléktalan embereket. A szükséges családi és 
közösségi alapú ellátáshoz való hozzáférés hiányában a célcsoportok tagjai az intézményi elhelyezés 
fokozott veszélyének vannak kitéve. A célcsoportok tartózkodási jogállása eltérő lehet (pl. uniós 
polgárok, menekült személyek7). Sok esetben a célcsoportok kategorizálása követi a szolgáltatások 
felosztását, ami párhuzamos és szegregált szolgáltatások kiépítéséhez vezethet. Ebből adódóan a 
szükségleteket elsősorban egyéni szinten kell meghatározni. 

 

 
 

Az intézkedések meghatározzák az alábbi 
célcsoportokat? 

Gyermekek, köztük a fogyatékossággal élő, 
menekült, kísérő nélküli kiskorúakat 

Az utógondozottak, köztük a fogyatékossággal 
élő fiatalok 
Fogyatékossággal élő és mentális zavarral élő 
személyek 

Idős személyek 

Hajléktalan személyek 

A fenti személyek családtagjai 

Kérjen a tagállamtól adatszolgáltatást az 
intézményben elhelyezett személyek 
célcsoportok szerinti számáról és az intézményi 
elhelyezés veszélyének kitett személyek 
számáról. 

 
 

 

Alátámasztják a rendelkezésre álló adatok a 
célcsoport kiválasztását (pl. az intézményekben 
elhelyezett célcsoportok számadatai, az 
intézményekbe történő felvételek száma stb.)? 

Igen 

Nem 

Győződjön meg arról, hogy az összes 
célcsoportra vonatkozó adatok szerepelnek. 

Ha eltérés van a célcsoport kiválasztása és az 
adatok eredményei között, kérje a tagállamtól 
tisztázni azt, hogy mi indokolta egy konkrét 
célcsoport kiválasztását. 

Ha nem állnak rendelkezésre adatok, győződjön 
meg az adatgyűjtésre vonatkozó intézkedések 
(technikai segítségnyújtás) meglétéről. 

Lásd még az Európai szakértői csoport útmutatóját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

7 Az Európai Bizottság útmutatója szerint, amely a migrációs háttérrel rendelkező személyek integrációjára szánt uniós források felhasználáshoz 

készült, a menekült/„migrációs háttérrel rendelkező személyek” kifejezés az alábbi személyekre vonatkozik: harmadik országbeli állampolgárok, 
nemzetközi védelmet kérelmező és abban részesített személyek, hontalan személyek, meghatározatlan állampolgárságú személyek, migrációs 
háttérrel rendelkező uniós polgárok. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/social-inclusion/integration-of-
migrants/toolkit-integration-of-migrants.pdf 

Kérdés          Ajánlás 
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2. A CHECKLIST 

2.1.3 KONZISZTENCIA ELLENŐRZÉS 

Az egyes intézkedéseket releváns adatokkal kell igazolni a beavatkozási logika alkalmazásakor. A 
kohéziós politika szabályozási követelményeinek megfelelően az uniós finanszírozású intézkedéseknek 
(a konkrét célkitűzés részeként) szorosan kapcsolódniuk kell a megfelelő „előfeltételhez” (enabling 
condition). 

 
 

 

Megteremtik a különböző szakpolitikai 
célkitűzésekhez tartozó intézkedések az önálló 
életvitelhez szükséges körülményeket, és nem tartják 
fenn az intézményi elhelyezés gyakorlatát, a 
szegregációt és a társadalmi kirekesztést? 

Igen 

Nem 

A szakpolitikai célkitűzésektől függetlenül minden 
intézkedésnek elő kell segítenie az önálló 
életvitelt, és nem szabad fenntartania az 
intézményi elhelyezés gyakorlatát, a szegregációt 
és a társadalmi kirekesztést. 

A 2. (CO2-kibocsátás és energiahatékonyság) 
vagy 3. (információs és kommunikációs 
technológia) szakpolitikai célkitűzés alá tartozó 
egyes intézkedések ellentmondásosak lehetnek. A 
2. szakpolitikai célkitűzés értelmében például 
egyes energiahatékonysági intézkedések 
irányulhatnak tartós bentlakásos szociális 
intézményekre, mivel azok középületnek 
számítanak. 

Győződjön meg arról, hogy a különböző 
szakpolitikai célkitűzésekhez tartozó 
intézkedések összhangban vannak az önálló 
életvitel körülményeinek megteremtésére 
vonatkozó szempontokkal. 

 
   

 
2.1.4 A SZOLGÁLTATÁSI PALETTA FEJLESZTÉSE A KÖZÖSSÉGBEN 

 

A családi és a közösségi alapú ellátások fejlesztése az önálló életvitelhez szükséges körülmények 
biztosításával és az egyéni szükségletek alapján (pl. személyközpontú tervezés) kell, hogy 
megvalósuljon. 

 

A szolgáltatások és intézkedések alábbi, nem teljeskörű listája, a családi és közösségi alapú ellátások 
széles körét felsorolja, ideértve az intézményi elhelyezés és a családok szétválasztásának megelőzését 
szolgáló szolgáltatásokat, a családtámogatási és lakhatási szolgáltatásokat és az infrastruktúrát. 

 

Ezeket a szolgáltatásokat minden célcsoport számára elérhetővé kell tenni, tartózkodási jogállástól 
függetlenül. Az alábbi szolgáltatások használhatók mind az intézményi ellátásról a családi és közösségi 
alapú ellátásra való áttérésre, mind pedig a gyermekek, a fogyatékossággal élő és a mentális zavarral 
élő személyek, az idősek és a hajléktalan emberek intézményi elhelyezésének megelőzésére.

 
Kérdés                                                                                              Ajánlás 
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2. A CHECKLIST 
 
 

 

Szerepelnek az intézkedésekben az alábbi 
családi és közösségi alapú szolgáltatások és 
infrastruktúra fejlesztések? 

Az életvezetési készségek és az önrendelkezés 
támogatása, például önérvényesítés, kortárs 
segítés, támogató háló, különösen az intézményt 
elhagyók esetében 

Személyi asszisztencia 

Nappali ellátás, beleértve a sport és 
szabadidőközpontokat inkluzív, közösségi 
környezetben 

Gyógyászati segédeszközök és támogató 
technológiák (pl. kerekesszékek, közösségi 
jelzőrendszeres segítségnyújtás, hallás- és 
látásjavító eszközök, alternatív kommunikációs 
eszközök stb.) 

Támogatott lakhatás, akadálymentes lakhatás, 
akadálymentesítési lakásátalakítás stb. 

Nem szegregált szociális lakhatás a 

közösségben (pl. elsőként lakhatás – 
„housing first” – program hajléktalan 
személyek számára), megfizethető lakhatás 
társadalmilag sérülékeny csoportok számára 

A szolgáltatások és az épített környezet 
hozzáférhetővé tétele, például 
tömegközlekedés, középületek 
akadálymentesítése stb. 

Az inkluzív és szegregációmentes oktatással 
kapcsolatos intézkedések, például befogadó 
iskolák, koragyermekkori intervenció stb. 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
megszervezése, óvodákban és iskolákban való 
inkluzív részvétel hozzáférhetővé tételére hozott 
intézkedések 

Iskolán kívüli gondoskodás, felügyelet és iskola 
utáni tevékenységek biztosítása, beleértve a 
fogyatékossággal élő gyermekeket 

Foglalkoztatással kapcsolatos intézkedések, 
szakmai képzés és készségfejlesztés, gyakornoki 
képzések 

Szülők/rokoni gondozók, nevelőszülők 
támogatása 

Ez a szolgáltatások nem teljeskörű listája. 

Előfordulhat, hogy a programozási 
dokumentumok nem tartalmazzák az összes 
intézkedést. 

Kérje a tagállamot, hogy vegye figyelembe a 
felsorolt intézkedéseket a lehető legnagyobb 
mértékben a szolgáltatáskínálat bővítése 
érdekében. 

Győződjön meg arról is, hogy megvalósul az 
összhang az előfeltételekkel az ENSZ Egyezmény, 
valamint a társadalmi befogadás és a 
szegénység csökkentése kapcsán. 

A programozási dokumentumok az egyes 
célcsoportok szükségletei alapján eltérő 
szolgáltatásokat határozhatnak meg. 

A célcsoport specifikus szolgáltatásokkal 
kapcsolatos további információt az Európai 
szakértői csoport útmutatójának 4. és 5. 
fejezetében talál. 

Előfordulhat, hogy átfedések találhatók a családi 
gondoskodást nyújtó szolgáltatások és a közösségi 
alapú szolgáltatások között, valamint a – családok 
szétválasztásának megelőzésére kínált – 
gyermekvédelmi szolgáltatások között, beleértve a 
családgondozást. 

 
Kérdés         Ajánlás 
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2. A CHECKLIST 
 

 
A nevelőszülői hálózatok megerősítése 

Az örökbefogadási rendszer 
megerősítése 
A gyermekek származási családjukba 
történő hazagondozását támogató 
szolgáltatások 

Krízisintervenciós és sürgősségi 
szolgáltatások 

Szociális munka, beleértve a 
tanácsadást, esetmegbeszélést és a 
megfelelő továbbirányítást 

A gondozó átmeneti tehermentesítését 
biztosító, nem intézményi jellegű 
szolgáltatások 

Lelki egészség támogatásra és 
függőségek kezelésére irányuló 
szolgáltatások 

 

 

Szerepelnek az intézkedésekben a családok 
szétválasztásának megelőzésére irányuló 
alábbi szolgáltatásokat? 

Családtervezés 

Várandósgondozás 

Kórházi tanácsadó szolgálat (pl. 
szülészeti osztályon nyújtott 
támogatás) 

Baba-mama kórtermek 

Anyaotthonok 

A gondozó átmeneti tehermentesítését 
biztosító, nem intézményi jellegű 
szolgáltatások 

Kríziskezelő szolgáltatások 

Koragyermekkori intervenciós szolgáltatások 

Támogatott lakhatás, akadálymentes 
lakhatás, akadálymentesítési 
lakásátalakítás 

Nem szegregált szociális lakhatás a 
közösségben (pl. elsőként lakhatás – 
„housing first” – program hajléktalan 
személyek számára), megfizethető 
lakhatás társadalmilag sérülékeny 
csoportok számára  
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2. A CHECKLIST 
 

 

 

 

Szerepelnek az intézkedésekben az alábbi 
képzési kezdeményezések? 

Intézményt elhagyók életvezetési 
készségeket és önrendelkezést 
támogató képzése 

Intézményi elhelyezésre várók 
életvezetési készségeket és 
önrendelkezést támogató képzése 

Személyi asszisztensek és a közösségi 
alapú szolgáltatásokban dolgozók 
képzése 

Családtagok és az informális segítők 
képzése 

Intézményekben dolgozók átképzése az 
új, közösségi alapú szolgáltatásban 
végzendő munkára 

(Gyógy)pedagógusok, és 
(gyógy)pedagógiai asszisztensek képzése 
az inkluzív oktatásról 

Szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb 
ágazatokban dolgozók, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek és 
családtagjaik képzése a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól 
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2. A CHECKLIST 
 

 
2.1.5 NEMKÍVÁNATOS INTÉZKEDÉSEK 

 

El kell kerülni azokat az intézkedéseket, amelyek hátráltatják a rendszer átalakítását és az intézményi 
ellátásról a családi és közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérést akadályozzák. Bizonyos 
intézkedések nemcsak az EU és a tagállamok jogi kötelezettségeinek megsértését kockáztatják,8  hanem 
szükségtelen károkat okoznak az érintett személyeknek. 

 
 

 

Megtalálhatóak az alábbi nemkívánatos 
intézkedések? 

Beruházások intézményekbe, férőhelyszámtól 
függetlenül, fenntartva az intézményi 
gondoskodást. Magukba foglalhatják az 
intézmények átalakítását, építését, felújítását, 
bővítését, energiahatékonyságra irányuló 
beruházásokat. Ide tartozhatnak olyan 
szolgáltatások létrehozása, mint például a 
meglévő intézmények területén nappali 
ellátások vagy lakóegységek kialakítása 

Beruházások olyan létesítményekbe, amelyek 
szegregálják a fogyatékossággal élő személyeket 
az ENSZ Egyezmény 19. cikkének megsértésével 

Lakhatás megszervezése szegregált módon, vagy 
a közösségtől elszigetelve (például települések 
külterületein vagy ritkán lakott területeken) 

Beruházások nem akadálymentes 
közszolgáltatásokba (például a 
fogyatékossággal élő gyermekek számára 
nem hozzáférhető iskolák építése) 

Tömbszerűen kialakított szociális lakások (például 
kizárólag fogyatékossággal élő személyek, 
menekült emberek számára) 

Munkaerő képzése olyan intézményekben, 
amelyek nem rendelkeznek intézményi férőhely 
kiváltási tervvel 

Győződjön meg arról, hogy ezek az intézkedések 
nem részesülnek uniós finanszírozásban. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Különösen az ENSZ Egyezmény 19. cikke és az 5. számú általános kommentár, valamint az az Alternatív gondoskodás a gyermekekről útmutató. 

 
Kérdés          Ajánlás 
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2. A CHECKLIST 
 

2.1.6 IRÁNYELVEK 

Az irányelvek olyan átfogó elvek, amelyek a program prioritására vonatkoznak (ez a 2014–2020-as 
programozási időszakban „prioritási tengely” néven szerepelt). Az operatív program felépítésétől 
függően az intézményi férőhely kiváltás külön prioritás lehet. 

 
 

 

Meghatározták az alábbi irányelveket a programok 
kiválasztásához? 

A programok kizárják az olyan beruházásokat, 
amelyek szegregációhoz vagy társadalmi 
kirekesztéshez vezetnek 

A programok biztosítják az önálló életvitelhez és a 
közösségi befogadáshoz szükséges feltételeket 

A programok biztosítják az akadálymentesítést 

Az európai uniós források összehangolt 
felhasználása (ERFA, ESZA, EMVA stb.) 

A magánélet és a személyes adatok védelme 

Ha ezen irányelvek bármelyike hiányzik, kérje a 
tagállamot ezek beépítésére. 

 
 

 
 

2.1.7 MUTATÓK 

A mutatók segítenek az uniós finanszírozású programok eredményeinek nyomon követésében és 
értékelésében. Ezáltal javulás várható a célcsoportokhoz tartozó személyek életminőségében, amit az 
eredménymutatók segítségével lehet elemezni. 

 

Ez a rész az intézkedések elemzésére használt kimeneti és eredménymutatókkal foglalkozik. A 
mutatókat össze kell hangolni a program célkitűzéseivel. 

 
 

 

Vonatkoznak a mutatók az alábbiakra? 

Az új közösségi alapú szolgáltatásokat 
igénybevevők száma 

Az új közösségi alapú szolgáltatások száma 

A bezárt intézmények száma 

Az intézményekből kiköltő lakók száma 

A családjukba hazagondozott gyermekek száma 

A családi gondoskodást nyújtó szolgáltatásokban 
elhelyezett gyermekek száma 

Az új lakhatási megoldások száma, amelyek 
támogatják az önálló életvitelt 

Állandó lakhatásba költözött hajléktalan emberek 
száma 

Ez a lehetséges mutatók nem teljeskörű listája. 

A program célkitűzésétől és az intézkedésektől 
függően kérje a tagállamot, hogy fontolja meg 
ezeknek a mutatóknak az alkalmazását. 

Adott esetben a mutató célcsoportok szerinti 
bontását is fontolja meg. 

 

 
Kérdés         Ajánlás 

 
Kérdés          Ajánlás 
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2. A CHECKLIST 
 

 

2.2 Előfeltételek 

 
Számos horizontális és tematikus előfeltétel támogatja a családi és közösségi alapú szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés fejlesztését szolgáló források hatékony és eredményes felhasználását. 

 

2.2.1 HORIZONTÁLIS ELŐFELTÉTELEK 
 
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és az Európai Unió Alapjogi Charta 
hatékony végrehajtása és alkalmazása elősegíti az előfeltételek teljesítését. Továbbá az uniós 
finanszírozás következetes, mind az ENSZ Egyezmény, mind a Charta tartalmával összhangban történő 
felhasználása csökkenti a következő kockázatokat: forrásvesztés, a beavatkozások hatékonyságának 
csökkenése, valamint az alkalmazandó uniós jog be nem tartása miatti pénzügyi korrekciók. 

 
AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJÁNAK HATÉKONY ALKALMAZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA 

 

 

Létrehoztak az uniós finanszírozású programok 
Chartának való megfelelésének ellenőrzésére egy 
mechanizmust? 

Igen 

Nem 

Győződjön meg arról, hogy a tagállam kidolgozott 
egy tervet az ellenőrző mechanizmusra 
vonatkozóan. 

 
 

 

Megfelel a mechanizmus az alábbiaknak? 

Tartalmazza a kritériumok felsorolását, 
amely alapján értékelni lehet a programok 
Chartának való megfelelését 

Az ESB-alapok végrehajtásának valamennyi 
szintjére vonatkozik (irányító hatóságok, 
közreműködő szervezetek stb.) 

Meghatározza az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
bevonására tett lépéseket 

Meghatározza a civil szervezetek és a 
fogyatékossággal élő személyek szervezeteinek 
bevonására tett lépéseket 

Tartalmazza az uniós finanszírozású programok 
ellenőrzésére vonatkozó határidőket és egyéb 
mérföldköveket 

Kilátásba helyez a Charta alkalmazására 
vonatkozó érthető technikai útmutatókat, 
különös tekintettel a fogyatékossággal élő 
személyek önálló életvitelhez való jogára (a 
Charta 26. cikke), az idősekre (a Charta 25. cikke), 
és a gyermekekkel kapcsolatos eljárások során a 
gyermek legfőbb érdekét szolgáló fellépés 
szükségességére (a Charta 24. cikke) 

Tartalmaz egy ellenőrző mechanizmust, amely 
folyamatos, független értékeléssel biztosítja, hogy 
a beruházások megfeleljenek a Chartának, 
beleértve a beérkező panaszok feldolgozását 

Meghatározza Chartától való eltérés esetében 
meghozandó lépéseket 
 

Győződjön meg arról, hogy a mechanizmus 
megfelel mindezen pontoknak.

 
Kérdés           Ajánlás 
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2. A CHECKLIST 

 
A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK JOGAIRÓL SZÓLÓ ENSZ-EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA 
A TANÁCS 2010/48/EK HATÁROZATÁVAL ÖSSZHANGBAN 

 
 

 

Kidolgoztak nemzeti keretrendszert az ENSZ 
Egyezmény végrehajtásának támogatására? 

Igen 

Nem 

Győződjön meg arról, hogy a tagállam kidolgozta a 
nemzeti keretrendszert. 

 
 

 

Tartalmazza a fenti nemzeti keretrendszer az 
alábbiakat?9 

Célkitűzések mérhető tevékenységekkel 

Adatgyűjtés 

Ellenőrző mechanizmus 

Mechanizmus a fogyatékossággal élő személyek 
és az őket képviselő szervezetek folyamatos 
bevonására 

Költségvetés 

Az egyéni szükségletfelmérés eredmények 
összefoglalása, amely meghatározza a szükséges 
szolgáltatásokat és a kidolgozandó intézkedéseket 

Győződjön meg arról, hogy a nemzeti 
keretrendszer megfelel az összes pontnak. 

 
 

 

Kiterjed a nemzeti keretrendszer az ENSZ 
Egyezményben foglalt alábbi jogokra? 

Egyenlőség és hátrányos megkülönböztetéstől 
való mentesség (5. cikk) 

Fogyatékossággal élő gyermekek (7. cikk) 

Hozzáférhetőség (9. cikk) 

Törvény előtti egyenlőség (12. cikk) 

Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás 
(19. cikk) 

Az otthon és a család tiszteletben tartása (23. 

cikk) 

Oktatás (24. cikk) 

Egészségügy (25. cikk) 

Munkavállalás és foglalkoztatás (27. cikk) 

Győződjön meg arról, hogy a nemzeti 
keretrendszer megfelel az összes pontnak. 

 
 

 
 

 
9 A nemzeti keretrendszer formáját tekintve lehet szakpolitikai dokumentum, stratégia, intézkedési terv, stb. 

 
Kérdés              Ajánlás 
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2.2.2 TEMATIKUS ELŐFELTÉTELEK 

 

A TÁRSADALMI BEFOGADÁST ÉS A SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ NEMZETI STRATÉGIA 
 

 

Kidolgoztak a társadalmi befogadást és a szegénység 
csökkentést célzó nemzeti stratégiát? 

Igen 

Nem 

Győződjön meg arról, hogy a tagállam kidolgozta 
a társadalmi befogadást és a szegénység 
csökkentését célzó szakpolitikai keretet. 

 
 

 

Magában foglalja a stratégia ezeket az elemeket? 

Gyermekszegénység 

Hajléktalanság 

Területi és oktatási szegregáció 

Korlátozott hozzáférés az alapvető 
közszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához 

A sérülékeny társadalmi csoportok sajátos 
szükségletei 

Az intézményben élő gyermekek, 
fogyatékossággal élő személyek és idősek száma, 
az új intézményi felvételek száma 

Az egyéni szükségletfelmérés eredmények 
összefoglalása, amely meghatározza a szükséges 
szolgáltatásokat és a kidolgozandó intézkedéseket  

Győződjön meg arról, hogy a nemzeti 
stratégia magában foglalja ezeket az 
elemeket. 

 
 

 

Azonosítja a stratégia a hiányosságokat és a 
beruházási igényeket? 

Igen 

Nem 

 

 
 

  

 
Kérdés          Ajánlás 
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2. A CHECKLIST 

Meghatározták az alábbi uniós finanszírozású 
intézkedéseket a fent említett területeken fennálló 
hiányosságok elemzését követően? 

A társadalmi kirekesztés és a szegregáció 
megelőzése és leküzdése minden területen, 
beleértve a megfelelő jövedelemtámogatást, az 
befogadó oktatáshoz és munkaerőpiacokhoz, 
valamint a közösségben elérhető minőségi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását, 
beleértve a lakhatást 

Az intézményi ellátásról a közösségi alapú 
gondoskodásra való áttérés támogatása, 
beleértve a tartós bentlakásos intézmények 
bezárását és az intézményi elhelyezések 
megelőzését  

A fenntartható közszolgáltatások (oktatás, 
képzés, foglalkoztatás, lakhatás, egészségügy, 
közlekedés, szabadidős tevékenységek) 
hozzáférhetővé tétele a közösségben mindenki 
számára, a fogyatékosság jellegétől és a 
tartózkodási jogállástól függetlenül 

 

Győződjön meg arról, hogy a társadalmi 
befogadást és a szegénység csökkentését célzó 
nemzeti stratégia magában foglalja ezeket az 
elemeket.
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2. A CHECKLIST 

 
 

 

Tartalmaz a társadalmi befogadást és a szegénység 
csökkentését célzó nemzeti stratégia olyan 
intézkedéseket, beleértve a finanszírozást, amelyek 
biztosítják, hogy a stratégia kidolgozása, 
végrehajtása, nyomon követése és felülvizsgálata a 
szociális partnerekkel és az érintett civil 
szervezetekkel szoros együttműködésben történjen? 

Igen 

Nem 

 

 
 

 
 
 

AZ EGÉSZSÉGÜGYRE VONATKOZÓ SZAKPOLITIKAI STRATÉGIA 
 

 

Létezik olyan nemzeti vagy regionális egészségügyi 
szakpolitikai stratégia, amely feltérképezi az 
egészségügyi és tartós ápolás-gondozási igényeket, 
beleértve az egészségügyi dolgozókra vonatkozó 
igényeket? 

Igen 

Nem 

Győződjön meg arról, hogy a tagállam kidolgozta az 
egészségügyre vonatkozó stratégiai szakpolitikai 
keretet. 

 
 

 

Fenntarthatók és összehangoltak a meghatározott 
intézkedések? 

Igen 

Nem 

Győződjön meg az intézkedések 
fenntarthatóságáról és összehangoltságáról. 

 
 

 

Azonosítja a szakpolitikai keret a hiányosságokat és 
a beruházási igényeket? 

Igen 

Nem 

Győződjön meg arról, hogy az egészségügyre 
vonatkozó stratégiai szakpolitikai keret magában 
foglalja ezeket a pontokat. 

 
 

 
Kérdés          Ajánlás 
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2. A CHECKLIST 
 
 
 

 

 

Meghatározták az alábbi uniós finanszírozású 
intézkedéseket a fent említett területeken 
fennálló hiányosságok elemzését követően? 

Az egészségügyi és tartós ápolási-
gondozási szolgáltatások, valamint a 
mentálhigiénés szolgáltatások 
hatékonyságának, fenntarthatóságának, 
hozzáférhetőségének és 
megfizethetőségének biztosítására 
irányuló intézkedések, különös tekintettel 
az egészségügyi és a tartós ápolási-
gondozási rendszerekből kiszoruló 
személyekre 

A közösségi alapú szolgáltatások 
előmozdítására irányuló intézkedések, 
beleértve a megelőzést, a korai 
intervenciót, az egészségügyi 
alapellátást, az otthoni szakápolást és a 
szociális alapszolgáltatásokat 

A tartós pszichiátriai intézmények 
bezárását és az intézményi elhelyezés 
megelőzését célzó intézkedések, illetve 
annak biztosítása, hogy az intézményt 
elhagyó személyeknek elérhetők legyenek 
a közösségi alapú alternatívák 

 

 

 

2.3 Konzultációs folyamat 

 
Elengedhetetlen, hogy valamennyi érintett szereplő érdemben részt tudjon venni a programozási 
dokumentumok előkészítésében és végrehajtásában. 
 

 
 

 

Részt vettek a programozási dokumentumok 
konzultációjában olyan civil társadalmat képviselő 
szervezetek és ernyőszervezetek, amelyek a 
társadalmi befogadás, az alapvető jogok, a 
fogyatékossággal élő személyek, a gyermekek, a 
családok, a hajléktalanok, és az idősek jogai, a 
nemek közötti egyenlőség és a hátrányos 
megkülönböztetés felszámolásáért dolgoznak? 

Igen 

Nem 

Amennyiben a partnerségi elvet nem teljes 
mértékben vagy nem megfelelően tartották be, 
kérje, hogy a tagállam konzultáljon az érintett 
szervezetekkel.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kérdés                                                                                      Ajánlás 
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2. A CHECKLIST 

 

A fent említett szervezeteket tájékoztatták arról, 
hogy hogyan vették figyelembe az észrevételeiket a 
programozási dokumentumokkal kapcsolatos 
konzultáció során? 

Igen 

Nem 

 

Ha a visszacsatolási mechanizmus nem jött létre, 
kérje a tagállamot annak megtervezésére és 
végrehajtására. 

 
 

 

Érkeztek panaszok a programozási 
dokumentumokkal kapcsolatos konzultációban részt 
vevő szervezetek reprezentativitásának hiányáról? 

Igen 

Nem 

Kérjen információt a tagállamtól arról, hogy 
milyen panaszkezelési mechanizmus van 
érvényben, és hogy az független-e az irányító 
hatóságtól. 

 



 

 

3. 
MELLÉKLET 

 

 

3. Melléklet 
3.1 A közösségi befogadás az intézeti szegregációval 

szemben 
További gyermekspecifikus példákért lásd az Európai szakértői csoport útmutatójának 48. oldalát. 

 

 

A saját élet feletti irányítás 
 

A személy dönt személyes preferenciái 
alapján. 
 

A szolgáltatáskínálat lehetővé teszi a 
választás lehetőségét, beleértve a 
személyi asszisztenciát. 

 

A finanszírozást a személy kapja, nem a 
szolgáltató. 

 

A döntéshozatal 
támogatott. 

 
Sorstárs segítés a hatalommal való 
felruházás (önérvényesítés) és a 
döntéshozatal elősegítésére. 

A személy nem tudja 
megválasztani, hol és kivel 
éljen. 

Az intézmény működése határozza 
meg a személy életét. 

A személyzet dönti el, hogy mikor 
mit kell tenni. 

A „választás” a korlátozott 
számú lehetőségek közötti 
döntésre korlátozódik  

A döntéshozatal nem 
támogatott, beleértve a 
támogatáshoz való hozzáférés 
hiányát, és az életkörülmények 
szabad megválasztásának és 
megváltoztatásának hiányát 

A támogatás az alapvető 
szükségletek kielégítésére 
korlátozódik, nem tesz lehetővé 
aktív részvételt. 

  
 

Helyszín A személy szokásos lakóhelyen él, 
például egy lakásban vagy házban. 

A lakhatás elkülönül a támogatástól, 
így a személy anélkül költözhet el, 
hogy elveszítené a támogatását. 

A személy jár munkába, iskolába stb., 
nem egy helyen történik minden.

A lakhatás és a napi tevékenységek 
helyszíne ugyanott van. 

A lakóhely a többségi 
társadalomtól elkülönített 
területen (távolsággal, falakkal), 
kórházi jellegű épületben van. 

  
 

Szolgáltatásszervezés  Személyre szabott, azaz az egyéni 
szükségletekre és preferenciákra 
összpontosít. 

Különböző intenzitású, a napi 24 
órától a heti néhány óráig terjed, az 
egyéni szükségletektől és igényektől 
függően. 

A személy társadalmi szerepének 
kialakítására és fenntartására 
összpontosít (munka, család, barátok 
stb.). 

A személy használja a 
közszolgáltatásokat. 

Csoportos szolgáltatásnyújtás (azonos 
típusú tevékenységek azonos időben, 
függetlenül egyéni szükségletektől 
vagy preferenciáktól). 

Orvosilag meghatározott 
szükségletekre összpontosít. 

A közszolgáltatásokat szegregált 
alternatívákkal helyettesíti az 
intézményen belül. 

 

 
 

 
Közösségi befogadás          Intézmény 
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3.2 Jogi és szakpolitikai keretek 

 
• A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és 

az 5. számú általános kommentár az önálló életvitelről és a közösségi befogadásról 
 

• A Gyermek jogairól szóló ENSZ egyezmény és az Alternatív gondoskodás a gyermekekről 
útmutató 

 

 

3.3 A civil társadalom normái 

 
• Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttéréssel foglalkozó európai 

szakértői csoport (2012): Az intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatásokra való 
áttérésre vonatkozó közös európai útmutató 

 

• Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttéréssel foglalkozó európai szakértői csoport 
(2014): Eszköztár az uniós alapoknak az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való 
áttérés céljára történő felhasználásához 

 

 

3.4 Jelentések 

 
• Európai Fogyatékosügyi Szakértők Tudományos Hálózata (ANED): 

The right to live independently and to be included in the community in the European 
States: ANED synthesis report 
(Az önálló életvitelhez és a közösségi befogadáshoz való jog az európai államokban: Az 
ANED összefoglaló jelentése) 

 

• Cantwell, N.; Davidson, J.; Elsley, S.; Milligan, I.; Quinn, N. (2012): 
Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’  
(Hogyan tovább: Az „Alternatív gondoskodás a gyermekekről” c. útmutató alkalmazása). 

 

• Az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa, vitaanyag (2012) 
The right of people with disabilities to live independently and be included in the community 
(A fogyatékossággal élők joga az önálló életvitelhez és a közösségi befogadáshoz) 

 

• Community Living for Europe: Structural Funds Watch (2017) 
Opening up communities, closing down institutions: Harnessing the European Structural and 
Investment Funds 
(A közösségek megnyitása és az intézmények bezárása: Az európai strukturális és beruházási 
alapok megfelelő felhasználása) 

 

• Community Living for Europe: Structural Funds Watch (2018) 
Inclusion for all: Achievements and challenges in using EU funds to support community living. 
(Befogadás mindenkinek: Eredmények és kihívások az uniós források közösségi életvitelt 
támogató felhasználása terén.) 

 

• Európai Önálló Életvitel Hálózat (ENIL) (2014) 
Myth Buster (Leszámolás a tévhitekkel) 

 

• Európai Önálló Életvitel Hálózat (2017) 
ESI Funds and the Transition from Institutional to Community-based Care 
– Towards a More Effective Monitoring and Complaints System 
(Az ESB-alapok és az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés – Hatékonyabb 
ellenőrzési és panaszkezelési rendszer kialakítása) 
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• Európai Önálló Életvitel Hálózat (2018). Briefing on the Use of EU Funds for Independent Living 
(Tájékoztató az önálló életvitelt előmozdító uniós források felhasználásáról). 

 

• Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (2017) Country studies for the project on the right to 
independent living of persons with disabilities: Summary overview of types and 
characteristics of institutions and community-based services for persons with disabilities 
available across the EU (Országtanulmányok a fogyatékossággal élő személyek önálló 
életvitelhez való jogával foglalkozó projekthez: A fogyatékossággal élő személyek számára 
létesített intézmények és közösségi alapú szolgáltatások típusainak és jellemzőinek 
összefoglaló áttekintése az EU egész területén) 

 

• Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (2017) 
From institutions to community living - Part I: commitments and structures (Az intézményektől a 
közösségi életig – I. rész: kötelezettségvállalások és struktúrák) 

 

• Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (2017) 
From institutions to community living - Part II: funding and budgeting (Az intézményektől a 
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