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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. novembel 16-án bocsátotta társadalmi vitára
a Bentlakásos in1ézmény€k kivált.ísa TIoP 3.4.1-A1t/1. számú páIyázati
konstrukciót' A pályrizati felhívással kapcsolatban az alábbi véIeményiinknek adunk
hangot:

Alulírottat üdvözöljiik a tervezett páIylLzatot., és aá javasoljú, hogy a pályiztató
egyetlen lényegi módosítás elfogadása és a tfusadalmi vita lezáÍulása utiin iídítsa meg
a pályázan folyamatot. Úgy véljiik' hogy a pályráZat megfeleltethető a modern
szociá.lpolitika és gyóg}pedagógia alapelveinek. továbbá öSszhangba hozhAló az
országg1rilés álItal a 2001, évi XCtr. törvémyel kihirdetett a fogyatékos személyek
jogailóI szóló ENsz egyezméÍnyel és a fogyatékos személyek jogairól és
esél1eg1enlöségéröl szó|ó ]9q8. éü )o(vl. törvénnye|.

A páIyazati konstrukció a Stratégi.t a íog)aÍékos szemé]yek saámlifc| ápolást-
gol1dozóst nyújtó szociólis intézményi férőhelyek kiváltáyóról 2011-2011 cím:ű
dokumentummal összhangban hrírom lakhatiisi foÍma kialakítását teszi lehetővé:
]akás, lakóotthon és lakócentrum' Alulírottak felhívjuk a figyelmet arra. hogy a
lakócentrumok kialakíLísa a jelen prílyrízat egyetl€n elfogadhatatlan, a modem
gyógypedagógia és szociálpolitika, valamint hazánk nemzetközi vállalásaival
elleítétes pontja. Az Európai Bizottság átal felkért szakéfiői csopolt jelentései
egyértelmívé t€ttélq hogy a nagyobb létszámú és csopoítos lakhatási megoldások
nem illeszkednek az Európai Unió szociálpolitikájába'

Javasoljuk' hogy a pá1yáztaló a lakócentrumok fejlesztésén€k lehetőségét a pélyéLzati
dokumentációban ne szerepeltesse. Véleményi,ink szerint a totáis intézmén} i
megoldások lakócentrum néven való fejlesztése egy elhibázott fejlesztéspolitika
eledménye lerrne, melynek következményeivel a döÍtéshozóknak a későbbiek során
szembe kell nézniiik. Az pedig' hogy ilyen intézményeket Euópai Uniós forásokból
kívlín ]étrehozni Magyarország. nemzetközi elmalasáa]ások és a lehívott foÍTások
visszaÍizetésének kockrízatátjelenti. A 2l. század MagyarcIszága nem €ngedheli meg
maglínak. hogy totális intéznényeke fordítson olyan fonásokat, amelyeket éppen az
ilyen jellegú intézmények megsziintetés&e kell haszrrálnia.

A pályázati konst]ukciót ezért a másik két, a hazai kormránystratégia által is elónyben
részesített lakhatási formiía _ a lakiisra és a lakóotthonra kell alapozni.

A hazai szociálpolitika és a fogyatékossággal é1ő emberek ktizös érdeke, hogy a
közösségi fonások a lehetó legjobban hasznosuljanak. EzéÍt aá javasoljú a
pályááatónak, hogy a fenti módosítás elfogadása utín a pályazati' kiíIást a lehető
Ieghamarabb írja ki, és tegye lehetővé a fonások hatékony felhasználását.

Budapest. 2011. november 29.
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Bugarszki zsolt szociálpolitikus'
ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munta ós Szociálpolitika Tanszék
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