
Nyilatkozat

AlulíIottak 2010. decernber 15-én közös nyílt levéIben szóltunt hozzá az európai uniós
támogatások felhasználásrira irríntuló 20l1-2013.ra vonatkozó akcióteNek teNezeteihez. különösen
a fogyatékos személyeknek nyújtott lakhatási szolgáltatásokkal kapcsolatos TIoP 3.4'1. és a TIoP
3.4.2. pá|yécú: programokhoz. Leveliink végén a szocilílis szolgáltatiisok modemizációja
tekíntetében elméleti és gyakorlati kompetenciával lendelkező szervezetekként egy€áetést kétijnk
a Nemzeti Fejlesáési Ügynökségtől és a Nemzeti Eóforrás Miniszteriumtól annak édekében, hogy
a rendelkezésre ál1ó forrásokat Magyarország a leghatékonyabb módon tudja felhasználni a
|akhatási szolgá]tatasok modemiálásrára. Ezt követően a NEFMI SzocirílpolitikáéIt Felelős
He]yettes Allarntitkfusága 20l0.január 6.án napközben keleste meg az aláírókat' hogy januáI 7-én'
12:00.kor a NEFMI és az NFÜ munkatfusainak részvételével szeryezi meg a kért egyeáetést.
Ekkor jeleztÍik, hogy 24 óra ahtt nem biztosítható valamennYi szelYezet részYétele a
megbeszélésen, és hogy nem tudunk érdemben felkészü|ni arra i|yen rövid határidővel.

Sajnálatosnak tartjuk' hogy a minisáédum akkor is ragaszkodott az egyeztetés rá.Itala kijelölt
időpontjrihoz, amikor jeleztiik, hogy a megfelelő vitához szükséges elemi feltételek nem adottak.
visszat€tsző, hogy a civil szerv€zetek eg}'rnís köá egyeáetett visszajelzése után hivatalos meghívó
nélktil. egyenként hí\'ta fel telefonon az államtitktság a résztvevőket' s egfajta ultimátumként
tudtunkla adla, hogy az egyeztetést mindenképpen megtartjálq akfu nélküli,ink is' és nem aiánlanak
másik idópontot. Az ',egyeáetésen'' nem veth.in* reszt. Eatton jelezziik. hogy a január 7-én
megtartott megbeszélést semmilyen értelemben nem tekintjük társadalmi egyeztetésnek: a
TIoP3.4.1' és a TIoP 3.4.2. pályázati csomagokkal kapcsolatban továbtrra is nyilt és részletes
társadalmi vitát várunk a kormánytól. Hangsúlyozzuk' hogy ezeknek a forrásoknak a
felhasználásától is fiigg az, hogy Magyarország teljesíti.e megfelelő színvonalon a mentális
zavalokkal és fogyatékossággal é1ő személyek nagy létsziámú intézményeinek kitagolrísával
kapcso]atos kötelezettségeit.

Aggályosnak találjuk' hogy a NEFMI mind srakrabban semmibe veszi a társadalmi
egyeztetés írott és íratlan szabályait, és nem tesz lehetővé érdemi vitát' Rendszeles gyakorlat'
hogy a fogyatékosságügyi döntések meghozatalako. egynapos hatráridővel dolgoáatjrík a sokszor
több ezel fős tagsággal mííködő _ vagyis bonyolult egyeztetési mechanizmusokat míiködtető civil
szeNezeteket' Az egyeáetési mechanizmusok nem ádá1hatók' a bekűldött vélemények nem nyomon
követhetőlq az éIdemi döntéshez vezető szempontok a nllvrínosság számrára többnyire
ismeredenek. Felhívjuk a komrríny figy'elmét aÍa' hógy a társadalmi vita iniézményének semmibe
vétele hosszti távon elodálja a döntés-előkészítés minőségét: rcssz döntésekhez' a források pazarló
felhasználásríhoz. a meghozott döntések utólagos korrigálásrinak k ényszetéhez yezet' Ez a gyikorlat
nem egyeáethető össze a haziínk ríltal ratifitált' a Fogyatékos személyek jogailól szóló ENSZ
egyezmémyel, valamint ajogszabrílyok előkészítesében való társadalmi Észvételről szóló 2o1o. évi
CXTXI. törvény alapelveivel' Az érdemi korEultíiaió hiánya számunkÍa semmilyen formában nen
túnik nomzeti együtknűködésnek.

A társadalni vita, az akár több hónapig ethúzódó, szél€s körű és át|átható eryeztetési
folyamatok a demoklatikus államvezetés alapvető és érÚékes elemei' mive| _ többek k.izi'tt - e
mechanizmusok biztosítják' hogy a közösség tagiai a lehető legiobb társ.dalompolitik'i
döntésekhez juthassanak el. Ázt várjuk a Magr'ar Köztársaság Korrnányának szerveitól' hory
ennek megfelelően végezzék munkájukat.
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