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Szocialis intémzények

komponense pá|yíuati program előkészítését, a pá|yázatokhoz késziteÍt megvalósíthatósági
tanulmányokat az Intézményi Férőhely Kiváltást Korrdináló országos Testtilet
(továbbiakban: testület) véleményezi, monitorozza. A testrilet eljárásrendjének 4. pontja
értelmében ..a folyamatba bekapcsolódhatnak a testtilettől fiiggetlen emberi jogi szervezúek
az értéke|ési dokumentumokba való betekintés útján, me|yhez a testtilet a pá|yáző írásos
jőváhagyását beszerzi''' Verdes Tamás, a Társaság a Szabadságjogokért munkatársa 2012.
augusztus 30-3l-én tekintette meg a vonatkozó iratokat. abeérkezett összesen hét pá|yínathoz
kapcsolódó előzetes megvalósíthatósági tanulmányokról készített dokumentumokat: (1) a
megvalósíthatósági tanulmányokról szóló előterjesztéseket, @ a helyszíni látogatások
jegyzőkönyveit és (3) a megvalósíthatósági tanulmányok értékelési szempontjai Összegző
dokumentumokat.

Megítélésünk szerint a megtekintett dokumentumok a|apj án p á|y ázaÍok szakmai tarta|már ő|
nem lehet megalapozott véleményt kialakítani. Így nem megítélhető például az, hogy a
pá|yázők megfelelően ütemezik-e a kitagolás folyamatát, jő minőségÍí lakhatási és egyéb
szo|gá|tatások kialakítasát vettók-e tervbe, vagy az, hogy a munkatársak szakmai felkészítését
megfelelően készítették-e elő. A jövőben kialakításra kenilű szolgáltatások várhatő
minőségéről sem alkothatunk véleményt. A dokumentumok a|apjtn azonban releváns
kérdéseket tudunk megfogalmazni az a|kalmazott sztikségletfelérési eszköztár és a
szolgáltatások infrastrukturájávaI, azak tenileti elhelyezkedésével kapcsolatban. Az
alábbiakban összegzett kérdések ezért az alábbiakban csak ezekre a területekre
koncentrálnak.

Sziikségletek ruírése

Az értékelések során találunk példát arra, hogy a tanács elégtelennek, hiányosnak vagy
kevéssé hangsúlyosnakta|á|ja azt a szükségletfelmérést, amelynek alapján ajövőbeli lakhatási
infrastrukturát kialakítják. A vitatott szükségletfelmérés nyomán 46 fős lakócentrum
kia|a|<ltását helyezi kilátásba apá|yáző. A tanács értékelésébenaztjavasolja számára, hogy a
lakócentrum |étszámát 3 0 főben maximálj a.

A lakók lakhatási szükségleteinek mérése csak kivételes esetekben hozhatő összefiiggésbe a
lakhatási szo|gá|tatásban együtt élők kívánatos számáva|. A tömeges lakhatási ellátások
kialakítása során nem lehet a lakók saikségleteire hivatkozni, és a fogyatékosság súlyossága
sem lehet indoka a tömeges vagy csoportspefifikus ellátások kialakításának - a rehabilitációs
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ellátások szakirodalma éppen u .,opo.t,póóiriÉu, szükségletek létezését vonja kétségbe.l
Ezért vé|eményünk szerint bármely nagy létszámú csoportos lakhatási megoldás - |egyen az
50 vagy 30 fő - szakmai indokoltsága kérdéses, és bár a tanács javaslata kevésbé tömeges
jellegű megoldást javasol, annak mega|apozottsága hasonló módon kérdéses.

A dokumentumokból nem denil ki egyértelműen, hogy a píilyínők mely szükségletfelmérő
eszközt használták, továbbá a szükségletek mérésére kialakított standardizá|t mérőeszköz nem
található a pá|yázati dokumentációban. Ezze| kapcsolatban a TASZ közérdekű
adatigényléssel fordul a tanácshoz. Kérjük, hogy atanács adjon tájékoztatást az a|ka|amzott
sztikségletfelmérő mérőeszközrő|. Ha a mérőeszkoz konyv vagy elektronikus kiadvány
formájában megjelent, kérjük, hogy küldje meg számunkra annak bibliografiai adatait. Ha a
mórőeszköz nyilvánosan nem hozzáférhető, akkor kérjtik, hogy a mérőeszkÓzrőI és annak
teljes dokumentációjáró1 készített másolatot bocsássanak a rendelkezésünkre.

Adatigénylésünk az információs önrendelkezési jogról és az informáciőszabadságról szóló
20|I. évi CX[. törvény 26.$ (1), a 28.$ (1) és a29.$ (1) bekezdésein alapul, kérjük, hogy
ennek megfelelően jelen kozérdelni adatokra vonatkozó megkeresésünknek 15 napon beltil
tegyen eleget. A legegyszeníbb technikai megoldás érdekében kérjük, hogy
verdestarlas@tasz'hu email címre elektronikus úton küldjék lehetőleg a közölt adatokat .doc
vagy 'pdf kiterjesztésű file-okban. Amennyiben erre nincsen lehetőség, úgy egy Cd lemezre
mentve rÖgzítsék az adatokat, és Társaság a Szabadságjogokért székhelyére, a 1136 Budapest,
Tátra u, 15/B. címre küldjék a vá|asrt. Amennyiben kizirő|ag papír alapű másolásra van
lehetőség, i,gy a dokumentumok másolásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségek
megtérítését természetesen vállaljuk, a költségek mértékére vonatkozőan azonban előzetes
tájékoztatást kérunk a törvény 28.$ (3) bekezdése a|apjÍn. Ha a világhálón e|érhetőek az
általunk kért információk, kérjük, hogy az adatszolgáltatást az adatot tartalmaző nyilvános
forrásmegjelölésével szíveskedjenteljesíteni atörvény 30 $ (2)bekezdésével.összhangban.

Területi elhely ezkedés

Véleményünk szerint nem biztositott az, hogy a létrejivő új szolgaltatásoknak helyet adó
ingatlanok tenileti elhelyezkedése megfelelően szőrt képet mutat majd Ez annak a
veszélyével fenyeget, hogy bÍr az intézetek fizlkal|ag felszámo|ásra kerúlnek, és a lakók
elhagyják azokat, az ílj szo|gáltatások egymáshoz tulságosan közel kenilnek kialakitásra,
ezze| pedig a helyi közösségen belüli társadalmi és területi zét,tányok kialakításának fognak
kedvezni.

Az egyik pá|yázati anyagban _ az értékelés szerint _ 150 fő kitagolására kenilne sor. A tervek
szerint 115 fő számára 10 db lakóotthont hoznak létre' illewe 18 számára összesen 3 db lakást
létesítenek , Az értékelés szerint ,,azuj elhelyezések családi hínban történnek' mintegy 10 km-
es koron belül.'' Véleményünk szerint a páúyázati anyagban ellentmondás lehet, ugyanis az
érintett település legfeljebb 4 km sugaru körben tenil el. Egy másik pályázat szeint az,isj
lakóotthonok egymás szomszédságában kenilnének kialakításra, ami véleményünk szerint
ellent mond a pá|yízati kiírásban szabott feltételeknek. Altalános probléma a pá\yázati

1 Schwade, Norbert - oberste- Ufer, Ralf (1999): LEW). Él,mi,,;'ég a felnőt korú értelmi joglatékosok
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tervekkel kapcsolatban, hogy a legtÖbb pá|yíuő az adoIt településen belül kívánja kialakítani
a, ii szo|gá|tatásokat, s ezze| a lakók tobbségét arra kényszeútené, hogy élete további
részében is ott maradion.

osszefoglalás

A TASZ véleménye szerint aggályok merülhetnek fel a páIyázati programok
mega|apozottságával kapcsolatban addig, amig nem garantá|hato az) hogy a tervek
kialakítasakor a pá|yiuók a lakók szubjektív szükségleteiből indultak ki. (1) Standardizá|t és
nyilvánosan hozzáférbető mérőeeszkoz hiányában nem biztosítható az,hogy e szükségletek a
megfelelő minőségben kerülnek felmérésre. (2) Ugvanakkor e szükségletek mérésétől
fuggetlenül aggodalomra ad okot az, hogy mind az eredeti pá|yázatok' mind pedig a tanács
több alkalommal is nagy |étszámű, csoportspecifikus megoldásokat részesít előnyben:
ilyennek tekinthetők az akár 20-30 fős lakócentrumok, amelyek szerkezeti adottságaikból
kifolyólag strukturális akadÍúyát képezik a szemé|yre szabott szolgáltatátsok kialakításénak.
Félő, hogy ebben a formában apá|yázxt program végeredménye az lesz, hogy sokkal inkább
a nagyobb |étszámű, csoportspecifikus ellátási formák kialakításárahe|yezódik a hangsúly, és
csak alacsony volumenben hoznak létre a ftnanszirozo eredetei szándékai szerint is
támogatásra érdemes személyre szabott lakhatasi formákat. (3) Hasonló módon aggáIyos az,
hogy a pá|yázatok szerint a előfordulhatnak, hogy a kiváltott irttézmény egy és vgyanazon
településen kenilne kitagolásra, mint ahol eredeti|eg ta|á|hatő, ezért továbbra is fennáll a
tenil eti és társ adalm i zárv ány ok ki al akításának veszélye.

Felkérjük ezért a tanácsoto hogy a rendelkezésére álló eszközökkel tegyen meg mindent
annak érdekóben, hogy e három vitatott pontban a páIyáaőknak lehetősógük legyen
további módosításokat végrehajtani a terveken.

Tekintettel arra, hogy a pá|yÍnatok előkészítése során új, átdolgozott megvalósíthatósági
tanulmányok kenilnek kidolgozásra, a testtilet eljárásrendje 4. pontja értelmében kérjük, hogy
az uj megvalósíthatósági tanulmányokat értékelő iratokba a betekintést a tanács biztosítani
szíveskedjen. Kérjük, hogy ezze| kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot Verdes Tamással a
verdestamas@tasz.hu címen vagy keressék a 0670 546 5237-es telefonszámon.

Budapest, 2012. szeptember 7.
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