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A szociá|is terület fejIesztésére az e|őző kormányzat igen szerény Európai Uniós es2kö2öket
Vett i8énybe. Ezek sorában azonban igen kiemelkedó lehetőségnek tűnt a fogyatékos
embereket _ gyermekeket és ÍeInőtteket _ eIlá1ó intézmények kivá|tására, új, kiscsoportos
Íormában, ún. lakóotthonban történő kita8o|ásra és é|etveszé|yes épÜ|eteket átaIakító
felújításokra szánt közel ].5 Mrd Ft.os program' (TloP 3.4.1.2')
A 2008-ban elindított fejlesztés kapcsán 2009. nyarán kerü|t ún' táísadalmi Vitára. Az
e|képze|ésrő| tucatnyi Vélemény érkezett, köztük a TAsz Véleménye is' Íámadó fe||épésük
hatására az akkori kormányzat úgy döntött, hogv a TAsz Betegjogi szervezetének Vezetőjét,
Verdes Tamást delegálja az ún' Pályázati Előkészítő Munkacsoportba, ame|y a konkrét
kiírásért fele|ős. A TAsz tehát a TloP 3'4.1-2. e|őkészítésében a]99:-!yeEli!a-b!i!clE!sÉ!
éve részt vesz.
A TASZ úgy döntött, me8á||Ítja azt a folyamatot, amelynek eredményeként 1500 érintett új,
lakóotthoni és más, inte8rált, támogatott lakhatási köínyezetben juthatna korszerű, európai
|éptékkeI is ma8as színvona|Ú eIhe|Yezéshez.
Az e|őző kormányzat _ nyomásuknak en8edVe _ sokmi||ió forintórt szakértői tanulmányt is
megrende|t e témában, hosy kifejthessék az a|ternatíV eIképze|éseiket. Ez a tanUImány egy új
utat píóbált fe|VázoIni, amit kísér|eti modeIlnek eI j5 Íogadott az akkori kormányzat'

Az új szociális kormányzat 2o1o' nyarán áttekintette a he|yzetet, majd úgy döntöü, ho8y
nem engedi meg újabb, nagy létszámú otthon építését, a jöVőben e terü|eten az ún. ápoló-
8ondozó otthonok maximá|is létszámát 50 főben á||apítja meg, s új építé:ű in8atlanként a
maximá|isan 12 fős, Iakóotthonokban szabja meg. Egyúttal elfogadta a.TAsi-fé|e Íe|vetések )
me8á|lapításait is' ho8y akiket lehet, azokat otthonaikban kell eIlátáshoz juttatni, s a
fogyatékos szemé|yek lakhatását kü|ön eszközökkeI is támogatni ke||'



Mindezekről szociálpoIitikáért feIelős he|yettes á|lamtitkárként 2010' október 5-ón
személyesen is tájékoztattam Ónt, a TA5z e|nökét, és jelen|éVő munkatársát. Ezen a
mesbeszé|ésen elhangzott az is, ho8y a NEFMI nyitott az e8yüttműködésre, s a szociá|is
ágazat irányítása külön megálIapodás a|áírá5áVal rögzítette a további e8yüttműködés
pontjait. A fe|ek a tárgya|óaszta|tól úgy á||tak fö|, ho8y a TAsz az itt me8ismert fe|téte|ek _
T1oP 3'4'1-2. ingat|an beruházási (Vásár|ási) eleme |ega|ább 60%-ra eme|kedik, s 50 főben
maxima|izá|ódik a |egnagyobb e||átási kapacitás az ápo|ás-8ondozást ígénylő esetekben _
mellett támogatja a pá|yázat kiírását. E|han8zott az is, hogy a szakmai szemléletvá|tás
(képzé5, továbbképzés) érdekében újabb forrásokat kapcsoIunk a kita8o|ás Iebonyo|ításának
foIvamatához.

A NEFMI azt is Vá||a|ta, hosy _ az ,,Uj Me8egyezés - 2010,,, ny;tott és közvet|en konzu|tác;ós
sorozaton tú| _ minden szakmai e|őkészítésbe bevonja a TAsz-t és jogvédő partnereit, s az EU
döntéshozó szerveinek közvetlenü| is bemutatja az időközben kiaIakított szakmai
részkoncepcióját' Erre 2010' december 10-én került sor, aho| az EU döntéshozói meI|ett
cseh, bo|8ár é5 ír civi| partnerek, Valamint a TAsz és partnerei képvise|ői i5 kifejthették
Vé|eményüket, s rész|etesen összehasonlí1ották a magyar és a környező országok
e|képze|éseit. A TAsz ekkor sem emelt kiíogást, s je|ezte, hogy a kiírás rész|eteiben az NFÜ
lH-VaI marad e8yeztetésben.
csak a pontos érteImezés miatt: Verdes Tamás ekkor még a pá|yázati e|őkészítő (hivataIos)
munkacsoport (PEMcs) ta8ja, í8y mindenrő| _ a korábbiakban és a je]enben is _ e|ső kézből
értesü|(t).

A jelenIegi magyar Kormány megalkotta és elfogadásra elóterjesztette a hosszú távú,
harminc éVre 5zó|ó stratégiáját. Ehhez nyitott, át|átható, és onök á|ta| pontosan ismert és
megfigyelt folyamatok alapján jutottunk e|. A straté8ia épít továbbá arra a részanya8Ía is,
ame|yet onök áltaI dele8á|t _ Vagy tnök á|taI is e|ismert _ szakértők készítettek a fentebb
jelzett alkalommal.

lMindezek után, 2010' december 15-i dátumma|, 2011' január 5.i (|) érkezésseI onök
,,petíciót,, jUttatnak el huszonhárom, az elózményekrő| nem Vagy nem te|jes körűen
t ájékoZott/tájé koztatott a |á íróVa |.
Klfejezetten sajná|atos, hogy az a|áírók között jeIentős szo|gáltatásszervező, e||átásokban
érintett, az eIlátásj terÜletet hétköznapi szinten is ismerő s2ervezet nem Vo|t. A tényleges _
szol8á|tató _ szakma valós bevonását az ágazatj irányítás azonban kiíejezetten e|5őd1e8esnek
tartja, hiszen szemlé|etvá|tozást hozó, strukturá|is átaIakítás csak meggyőzésük útján érhető

A szociá|poIitikai helyettes á1lamtitkársás a hat pontba szedett IeVéIról azonnaIi esyeztetést
kezdeményezett, s 2011. január 7-re, egy újabb, immár sokadik egyeztetésre me8híWa a
TASz-t.

A TAsz azonban _ idézve az e8yik érintett szervezet képviselőjét, ak; a sorban köVetkező
sajtóközIemény a|áírói között már nem is szerepel _,,köíbe teIeíoná|ta,, a szerep|őket, hogy
(szó szerint idézve egy másik, érintett szervezet Vezetőjétől) ,,bojkottá|ják,,a január 7-i
mesbesze|é5(.
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Nehezen érthető, é5 egyá|ta|án nem e|fogadható, hogy egy o|yan ügy érdekében, me|y több
éVe mego|dásra Vár, miért utasítják e| 0nök a fe|aján|ott szakmai e8yeztetést, és miért nem
törekszenek arra, hogy az egveztetéseket köVetóen a foIyamat haIadjon e|őre, és a pá|yázati
kiírás miné| hamarabb megjeIenjen'
Nem fogadható eI azon érve|és, hogy a ,,fe|készÜlési idő,, nem á|It Vo|na rende|kezésre. Ónök
éVek óta, te|je5 mértékben tudják, mit szeretnének,5 te|je5 körű Vé|eménnyeI rendeIkeznek
a korábbj é5 jeIenIegi kormányzati eIképze|é5ek krit ikája terén' Akkor Vajon mire nem tudtak
két nap a|att úgvmond fe|készülnj? (Hogy jobban érthetó |e8yek| ha én kezdeményezek egy
megbeszé|ést, á|ta|am adott kérdésekben, á|ta|am diktá|t Íe|téte|ekke|, akkor én örü|nék,
hogy a másik fé| _ me||es|eg á||amigazgatásban nem szokott gyorsaságga| _ két nap mú|Va
időpontot biztosít a megbe5Zé|ésre' Ez az Ónök ,,kózös5é8i Ielki ismeretét,, érintő kérdé5 _
nem firtatom annak egyéb, Iehetséses eIemeit.

A megbeszé]és bojkottá|ását köVetően az internet nyi|Vános5ágát is kihaszná|Va, egy
rendkívü| jó| múködő, nemzetközi hÍrű fo8yatékos eIlátó intézményt is rossz színben
fe|tűntetve, az igaz8atójának jóhiszeműségéveI visszaé|ve hecckampány kezdődött
egyetlen cé||a|, a fogyatékos és pszichiátriai otthonok teljes bezárásának e|érésére
érdekében' Vé|eményem szerint nem ez a megoldás, s a szakmai egyeztetéseknek és a
fenná||ó probléma megoIdásának érdekében történó tény|eges eByüttműködésnek sokkaI
több érteIme Ienne.
Ennek érdekében már korábban, e8y október elejei talá|kozónkon (|) r ö8zítettt ik, hoey
nyitottan fogadjuk, támogatjuk az Ónök jogi monitoringra Vonatkozó eIképze|éseit, s minden
tekintetben átvi lágíthatóvá te552Ük saját fenntartá5ú intézményeinket' NegyedéV e|te|téVeI
kértem onöktő| egy beszámolót az eddig Végzett tevékenysé8ükrő|, azonban 0n a
beszámo|ó he|yett esy Ievé|ben tájékoztat arró|, hogy ápriI i5ban hogyan gondolják eIindítani
(|) a munkát' sajná|atosnak tartom, és nem értem' hogy i|yen fontos üByekben miért ke||
újabb fé| évet arra Várni arra' hogy a munkavégzés e|kezdődjön. Hi88yék e|, ez sem a
fo8yatékossá88al é|ő emberek érdekét szolgá|ja, mint ahogy az sem' ha az intézményeket
',ember Ierakatnak,, minősítik'

Míndezek alopján nem túlzás_ ,,nyÍlt ]evelük,, címét kölcsönözve, s o maliciózus érzéseket
visszqtükrözve _ kijelenteni, hogy o TAsz semmibe veszi o politikoi korrektség írott és írotldn
5zobÓlyoít'

A Íentiek tükrében szemé|ye5 feIe|ó5sé8em, hogy határozottan kiá||jak a fogyatékossággaI
é|ő, rászoru|ó emberekért, és a TAsz és társai á|tal köVete|t, végjggondolatlan
intézménybezárásokat eIutasítsam (hazánk é|etében e|ég vo|t egy oPN|.bezárás és
megkérjem a TAsz-t és társait, hogy ne gáto|ják tovább, hanem se8ítsék eló a _ 2010'
decemberi döntés alapján megeme|t összegű - kóze| 18 Mrd Ft-os forrás fe|haszná|ását a
fogyatékosságga| é|ők érdekében' lelezni kívánom: ez a Íorrás e|Veszik,5 2014.i8 újabb
c5atorna nem nYitható, ha taVa5zig nem kerü| sor a pá|yázat kiírására.

Végezetü| _ és egyben |eveiem megírásának inspirá|ójaként _ em|ítést tennék az onök
,,betegjogi képviselője,, á|ta|, ismeretIen körben, 2011. február 23 i dátummaI kikü|dött
Ieve|érő|. Az Önök á|talszervezendő rendezVényre a IeVé| u8yanis a szakpoIitika aIakÍtóit nem
párbeszédre, s nem is egyeztetésre híVja, hanem - idézem _,,megfigye]ői státl]szba,, várják
az érdek|ődőket.
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Nos, szociálpoIitikusként csak eIképedek, de az érintettek neVében pedig e|fogadhatat|annak
tartom ezt a |épést. Mi mindl8 is szakmai együttműködést támogattuk, Vé|eményüket
határozottan megeIenítettÜk, az eIképze|éseik befo8adható eIemeit stratégiánkba
beépÍtettük' |Vlűködésünk te|je5 mértékben nyilvános, a partne.sé8 egyenrangúságára építő
folyama t.

tsszefog|a|va: a TAsz-t és társait me8kérjük, hogy Íejtsek ki szakmai, me8alapozott és
fenntartható vé|eményüket a szakmai stratégiáról, amelyet a táísadalmi egyeztetés
folyamatában Ónöktő| is várunk. Ör<immel és készségBel íogad.iuk észÍevételeiket _
ame|yeket a megfe|e|ően fogunk kezelni, a fentiek tükrében, a tisztességes éÍdekVédeIem
etikai szabá|yait i5 mindi8 fi8yeIembe Véve'

Budapest, 2011' február 25'

LJdVözIette|:

Nyitrai lmre
sk,
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