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Európa-szerte több mint egymillió gyermek és 
felnőtt él tartós bentlakásos intézményben.  
A népesség elöregedésével ez a szám tovább  
fog nőni. Ugyanakkor sok szakértő úgy véli, hogy 
hosszabb idő eltöltése ilyen intézményekben 
káros az egyénre. Ebből fakad az „intézményektől 
való függetlenítés” és a közösségi alapú gondozás 
felé történő elmozdulás iránti igény, ami 
egybeesik az Európai Bizottság ajánlásával,  
és amit hamarosan az EU strukturális alapjai  
is támogatni fognak. 
A kutatók és a szakma képviselői egyetértenek abban, hogy  
a hosszú ideig intézményekben élő emberek szociális és pszi-
chológiai értelemben egyaránt sérülhetnek, még a megfelelő 
finanszírozással, jól működő intézmények esetében is.  
A csecsemőotthonban nevelt gyermekek különösen veszé-
lyeztetettek, mert mentális és fizikai fejlődésük egyaránt 
visszamaradhat.

Az egyik lehetséges megoldás, hogy a hagyományosan 
intézményi gondozottaknak lehetővé teszik, hogy a „normálishoz” 
jobban hasonlító életvitelt folytassanak a tágabb közösségben, 
amiben célzott szolgáltatások segítenek nekik. Ezt a megoldást 
javasolja számos nemzetközi szerv és nem kormányzati szervezet 
is. Ugyancsak ezt támogatja az Európai Bizottság, amely 2009 
szeptemberében szakértői jelentést adott ki az intézményi 
gondozás reformjának komplex kérdéséről. 

Az EU kész finanszírozni az 
intézményektől való függetlenítést
A korábbi szociális ügyekért felelős cseh uniós biztosról elnevezett 
Spidla-jelentés nyolc ajánlást fogalmazott meg az Európai 
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Bizottság és a tagállamok részére az intézményektől való 
függetlenítés folyamatának megvalósítására. A jelentés 
egyértelműen ajánlja, hogy az EU strukturális alapjai prioritásként 
kezeljék a közösségi alapú szolgáltatásokat az intézményivel 
szemben. Ennek kihatásait jelenleg vitatják meg széles körben  
a Bizottságon belül. 

Ki vesz részt a reformokban?
Bulgária nem várt az EU-szabályozás kikristályosodására,  
hanem már belekezdett az intézményektől való függetlenítés 
folyamatába az árva gyermekek gondozása terén. 2009-ben  
hét miniszter fogott össze egy új gyermekellátási rendszer 
összehangolására. Múlt év februárjában az ország elfogadta az 
intézményektől való függetlenítésre épülő gyermekgondozási 
stratégiát. 

Az új tízéves nemzeti cselekvési terv alapján a cél közösségi alapú 
szolgáltatások és létesítmények – például sérült gyermekek 
napköziotthonai – kiépítése mintegy 7000 gyermek és fiatal 
ellátására. Jelenleg nemzeti pénzforrásokat költenek a fenti 
célokra, azonban nemrégiben az EU is vállalta az ERFA-ból  
25 millió euró, valamint az ESZA-ból 14 millió euró biztosítását 
több éven keresztül a reformfolyamat céljaira.

Az intézményektől való függetlenítéssel kapcsolatos romániai 
tapasztalatokra támaszkodva – ahol két évtized alatt mintegy  
90 %-kal csökkentették a bentlakásos intézményekben ellátott 
gyermekek számát – Bulgáriában készen állnak a nagy feladat 
elvégzésére. „Legsérülékenyebb állampolgáraink életminősége 
forog kockán, így nem engedhetjük meg magunknak a kudarcot” 
– mondta Nadia Shabani, a változások fő gyakorlati motorjának 
számító Bulgáriai Gyermekvédelmi Hivatal igazgatója.

A SPIDLA-JELENtÉSrőL BőVEBBEN:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3992&langId=en 

ÉRVEK A KÖZÖSSÉGI ALAPÚ 
GONDOZÁS MELLETT

GöröGOrSZáG PSZIchIátrIAI rEFOrmJA

Az 1980-as évekig Görögország mentális egészségügyi rendszere 
intézményi alapú és centralizált volt, illetve nem voltak 
alapellátási és rehabilitációs intézetei. Pszichiátriai gondozás 
elsősorban az összesen 9000 pszichiátriai beteget ellátó kilenc 
pszichiátriai kórházban állt rendelkezésre. Ezek az intézmények 
azonban nem tudták azt a modern ellátást biztosítani, amire 
szükség lett volna, amint erre nemzetközi szakértők is rámutattak. 

A görög kormány a 815/84/EGK rendelettel összhangban 
megkezdte a pszichiátriai ellátórendszer reformját. A célok között 
szerepelt az intézményektől való függetlenítés, egy új, közösségi 
alapú gondozási rendszer kiépítése, valamint a pszichiátriai 
osztályok dolgozóinak továbbképzése. Négy pszichiátriai 
kórházat bezártak és új bentlakásos intézményeket hoztak létre. 
A pénzforrások hiánya, a demoralizálódott személyzet  
és Görögország pszichiátriai ellátási rendszerében fennálló 
egyéb problémák azonban fenyegetni látszanak a hosszú 
távú reformokat. 

Idősgondozók képzése a regionális alapok támogatásával 
Spanyolországban

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3992&langId=en

