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A Nemzeti FejlesztésiÜgynökség 2010. december2-iin bocsátottatrírsadalmivitára az
európai uniós tiímogatásokfelhasználasrírairrín1uló,207|-20l3la vonatkozó akcióterveinek
tervezeteit'A jelen nyílt levélaláírói üdvözlik az ügynökségazon döntését,hogy a nagy
létszrímú
bentlakásosintézmények
problémájrínak
kezelésére
összesen 13 miliiard forint
összegbenkülönítettel forrásokata TIOP 3.4'1' ésTIOP 3'4'2. pélyazatok
keretében,
i11etve,
hogy a korábban felfiiggesáett pá|yázathozrendelkezésreál1ó fonásokat továbbra is erre a
célrakívrínjafelhaszrr:álni'Úgy véljiik, hogy a páIyinIat,őezzel ténylegeslehetőségetkíván
nyújtania bentlakásos otthonokbané1őszemélyekemberi jogait súlyosansértő és őket a
társadalomtól elszigetelő, elalrrlt intézmény'rendszer
reformjához.
Az akciótervek előzetes szövegei alapjrána pontos fejlesáési irrányok nem azonosíthatók,
illetve többfe1eképpenis értelmeáetők. Ezért figyelembe véve A fogtatékossággal élő
személyekjogairól szóló ENSZ egtezmény19. $-át' a foglatékos személyekjogairól és
esélyeglenlőségéről
szóló 1998.éviXXVI. tÓnén.y 17. $-át' valamint az Eutőpai Bizottság
által kiadott az Ad hoc szakértői csoport jelentése az intézm&tyiellátásról a közösségi
ellátásra való átállásról című dokumentumot,a pélyéaatikonstnrkcióval kapcsolatban a
ktivetkezőketj avasoljuk:

.

I' A pátyéaati programok elsődleges prioritásaként a nagy |étszátmú
intézmények
felszrámolrísát,
megsziintetését,
és a helyi közösségben való életvitelttámogató
közösségi szolgríltatásokkialakítását kell kitűmi. A meglévő tömegotthonok
inftastruktüális fejlesáésérefonásokat kilteni nem szabad.Ezértazt javasoljuk' hogy
a pályáztato csak és kizarólag a helyi közösségben való lakhatást elősegítő
szolgáltatásokkialakításáÍafoÍdíthassa
a forrasokat.
2' Bíztosítanikell, hogy az intéményekbené1őfogyatékosemberek fogyatékosságuk
súlyosságára való tekintet nélkül elhagyhassiák az intézeteket. Ezt a célt a
legsűyosabbanfogyatékosszemélyekesetében
ugyanúgyérvényesíteni
kel1éslehet,
javasoljuk,
ahogyan az enyhe fokban sériiltszemélyekesetébenis. Ezért aá
hogy a
pá|yáaatbana nyertes pétyéaókminden lakó esetébenkötelesek legyenek biaosítani a
közösségen belüli életviteltakrírlakóotthoni formában, akar a támogatott lakhatás
egyéblehetőségeinekbiáosításávaL.Ez a mego|dáshosszútávon is lehetővéteruréaá,
'igénybe
hogy a jelenleg csa]ádbanélő személyeklakóhelyiik közelébenvehessenek
lakhatási szolgiíltatástakkor, amikor erre sziikségüklesz.

3 . A tömegotthonok kiváltísaról Magyarországon nem rendelkeziink tapasztalatokkal,

mivel eddig egyetlen hazu intéznénykitagolásrírasem került sor. Javasoljuk ezért,
hogy a páIyazóknak kötelezően igénybe kelljen venniiik a témában gyakorlati
tapasztalatokkalj ártasnemzetközi szakértővagy szakértőicsoportsegítségét.
4. Javasoljuk, hogy a modellprogramokkidolgozrásaraés megvalósításiíraakkor is
lehetőséglegyen' ha azok nem illeszkednek a jelenleg hatrílyosésmerőben intézménycenhikus szociális szabá|yozáskereteiközé. Jelen levélaláíróiüdvözölnék a hatálvós
jogszabályi ellátási form{ákt
ő1 valő' a kitagolás érdekében
történő eltérésilehetőség
jogszabálybaiktatását.Álláspontunkszerinta jelenleghatrííyos
szociális szabá|yozáÁ
áJtai kijelölt keletektől való eltéréslehetőségetadhat mind a legjobb nemzetközi
gyakorlatok hazai adaptálásÍn4mind arra, hogy a hazai szolg tatók innovatív és
személyreszabottmegoldásokatdolgozzanakki' Ez a megoldásiehetővéteÍmé
azt is'
hogy a szocirálistörvénykezés
megújításahoz
tényleges
tapasztalatokat
szerezzi'ink'
5 . Felhívjuk a figyelmet arra az akciótervek tervezeteibenlátható kitételÍe,amely szerint
a pá1yéaóka pá|yénatifonások legfeljebb I0 száza|ékánakerejéig vásiírolhatnak
ingatlanokat. Az
ingatlanvásrírlás ilyetén korlátozása szakmailag és
költséghatékonyságiszempontból sem indokolt. Tekintettel arÍa' hogy az
ingatlanvrísarlásikorlátozás mértékének
megtntározásalemzeti hatáskör, juuu'ol.1uku
korlátozásfeloldását.
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 családtagotés helyi lakost érint,amit nem lehet a paravánok mögött
Iebonyolítani.
Javasoljuka kitagolássa1
kapcsoiatosösszes információ,adat,felelősség
és eseményazonnali, sőt előzetes közzététe\ét'a témánaköntííló kommunikációs
felületbiaosítását.
A rende1kezésre
á1ló fonások minden eddiginélnagyobb lehetőségetadnak a nagy létszrámú
tömegotthonokban é1őszemélyekéletminőségének
jaútásan, ez&. a pá)yáuatokkittintetett
figyelmet érdemelnek.A pályrfuatjelentőségére
való tekintettelké{tik,hogy a fenti javaslatok
tartalmránakmegvitatásaérdekében
kerüljtin sor személyesegyeáetéslea Nemzeti Erőforrrís
Minisaériuma, a Nemzeti Fejlesáési Ügynökség, valamint a jelen levelet aláitó szewezetek
képviselőinekrészvételével.
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