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A Nemzeü Fejlesáési Ügynökség 2011. november 16-r1n bocsátotía társadalmi ütára
a Bentlakásos intézmények kiváuisa TIoP 3.4'1-A1l/1' számú pá|yázan
konstnrkciót. A páIyázati felhívríssal kapcsolatban az alábbi véleményiinknek adunk
hangot:

Alulírottak üdvözöljiik a teÍvezett pá|yÍ\zatot' és azt javasoljuk, hogy a pályáztató
egyetlen 1ényegi módosítás elfogadása és a tfusadalmi vita lezárul.ísa utáo indítsd rlleg
a páIyiLzáti folyamatot. Úgy véljük, hogy a pá|yazaÍ' megfeleltethető a modem
szocitilpolitika és gyóg1pedagógia alapelveinek, továbbá összhangba hozható az
országgyűlés á|tlJ a' 200,| ' évi xc . törvénnyel kjl detett a fogyatékos személyek
jogairól szóIó ENSZ egyeznérrrryel és a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségéről szóló 1998. évi xxVL törvénnyel.

A piLlyázati konstrúció a st/alégia a fogtatékos személyek szátt,tára ópolast-
{ondozá\! nyúilo szociá!i\ inézményi férőhelyek kvóltasaró! )L]tl 204I cimtl
dokumentummal összhangban hárcm lakhatási forma kialakítását teszi leh€tővé:
lakás' lakóotthon és lakócentrum. Alu|írottak felhívjuk a figyelmet a1aa, hogy a
la,kócenhumok kialakítása a jelen pályr2at egyetlen elfogadhatatlan, a modem
gyóg1pedagógia és szocirálpolitik4 valamint hazánk nemzetközi vállalásaival
ellentétes pontja. Az Európai Bizottság atal felká1 szakértói csoport jelentései
egyéfielmúvé tették, hogy a nagyobb létszámú és csopoltos lakhatási megoldások
nem illeszkednek az Európai Unió szocirá.Ipolitikájába.

Javasoljú, hogy a pályáZtató a lakócentrumok fej]esáésenek |ehetöségét a p.nyÍrzan
dokumentációban ne szerepeltesse. Véleményiink szerint a totális intézményi
megoldrísol lakócentnrm néven való fejlesáése egy elhibázott fejlesáéspolitika
eredménye lerrne, melynek következményeivel a döntéshozóknak a későbbiek sonin
szembe kell nézniiik. Az pedig, hogy ilyen intézményeket Euópai Uniós forásokbót
kíván létrehozni Magyarolsz|íg, nemzetközi e1marasztalások és a lehívott fonások
visszafizetésének kockázatát j elenti. A 2 l . s zázad, Magyatotszéga nem engedheti meg
magának' hogy totális intéznényeke fordítson olyan forÍásokat, amelyeket éppcn zLz
ilyen j ellegri intézmények megsztintetéséIe kell használniá

A páyázati konstrukciót ezért a másik két, a hazai kormánystratégia által is előnyben
részesített lalihatrísi formiára _ a lakiísra és a lakóotthoÜa kell alapozni.

A hazai szociálpolitika és a fogyatékossággal éló emberek közös érdeke, hogy a
közösségi fonások a lehető legjobban hasznosuljanak. Ezért azt javasoljuk a
páyááatónak, hogy a fenti módosííís elfogadása u1án a páIyi'']ati kiírást a lehető
leghamarabb írja ki' és tegye lehetővé a forlísok hatékony felhasznríllását.

Budapest, 2011. november 29.
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