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Tisztelt Elnök Úr!

A Nemzeti Fejlesáési Üg}'nökség 2011. novembel 16-iín bocsátotta Lírsadalmi vitfua
a Bentlakásos intézmények kiváltása TIOP 3.4.]-A11n' szrímú pályázati
konsfuukciót. A pátyiaati felhívrással kapcsolatbal az a\ábbi véleményiintnek adunk
hangot:

Alulírottak üdvözöljtlk a teffezett plílyázatot, és aá javasoijuk. hogy a páyááató
egyet]en lényegi módosítás elfogadása és a tfusadalmi vi1a lezáulása utiín indítsa mcg
a páIyiLzati. folyamatot. Úgy véljiik' hogy a páyázat megfeleltethető a modem
szociálpolitika és gyógypedagógia alapelveinek, továbbá össáangba hozl\ató az
o$zággyíilés áItaI a 200,7 ' évi Xc . ti'IvéDnyel kihtdetett a fogyatékos személyek
jogairól szóló ENSZ egyezménrryel és a fogyatékos személyek jogairól és
e<é|1egyenIösegéröl szó|ó laq8. eri )C(Vl' l örvennye|.

A plílyliati konstrukció a strutégía a .fog)atékos személyek számóra ápolást-
gondoztist nyijtó szociálís intézményí férőhelyek kivrjltástiról 2011-2011 cí1nil
dol.umentummal összhangban hí.om latrúatási folma kialakítását 1eszi lehetóvé:
lakás' lakóottlon és ]akócentnün' Alulírcttak felhívjuk a figyelmet arra. hogy a
]akócentr1mok kialakítása a je]LeÍ pal!ázat egyetlen elfogadhatatlarr' a modern
gyógJpedagógia és szociálpo]itika, valamint hazárk nemzetközi vrílalásaival
ellentétes pontja. AZ Eu|ópai Bizottság által felkéd szakéItői csoport jelentései
egyédelműVé t€tték, hogy a nagyobb létszámú és csopofios lakhatási megoldások
nem illeszkednek az Európai Unió szociálpolitikájába'

Javasoljuk, hogy a páyrááató a lakócentrumok fejlesztésének lehetőségét a pályázati
dokumentrícióban ne szerepeltesse. VéleményÍink szerint a totáis intéanényi
megoldlások lakócentrum néven való fejlesztése egy elhibázott fejlesáéspolitika
eredménye lenne, melynek következményeivel a döntéshozóknak a későbbi€k solál
szembe kell néZniük. Az pedig, hogy ilyen intézlényeket Eulópai Uniós forrásokból
kívrín létrehozni Magyarország, nemzetközi elmamsáalások és a lehívott fonrások
visszafizetésének kockázatát jelenti. A 21' sziuadMagyaronzága nem engedheti meg
magának' hogy toLilis intézményekle foldítson olyan forrásokat, ame]yeket éppen az
ilyen jellegú intézmények megszüntetésére kell használnia'

A páIyázati konstrukciót ezéÍt a másik két' a hazai kormánystratégia által is előnyben
Észesített ]akhatási fomára a lakásra és a lakóotthonra - kell alapozrri'

A hazai szocirálpolitika és a fogyatékossággal élő emberek kiizös érdeke' hogy a
közösségi források a lehető legjobban hasznosuljanak. Ezért aá javasoljú a
pályáztatónak' hogy a fenti módosítás elfogadása után a pályázati kiírást a lehető
leghamarabb írja ki, és tegye lehetővé a fonások hatékony felhasználását.

BudaDesl 2011. november 29.
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