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Comunicat de presă FRA 

Viena, 12 octombrie 2017 

Independența, departe de realitate, pentru multe persoane cu 

handicap 

Multe persoane cu handicap din UE trăiesc încă în sistemul instituționalizat. 

Riscă să fie izolate, marginalizate, împiedicate să ducă o viață completă și 

autonomă și se confruntă cu condiții mai proaste decât persoanele fără 

handicap. Rapoarte recente ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 

Uniunii Europene (FRA) indică necesitatea unor schimbări sistematice în 

organizarea și finanțarea sprijinului acordat persoanelor cu handicap. Aceste 

rapoarte fac sugestii cu privire la ceea ce UE și statele membre ar trebui să 

ofere persoanelor cu handicap pentru ca acestea să poată trăi autonom, cu 

sprijinul comunității, și să poată pur și simplu să folosească mijloacele de 

transport publice sau să meargă la cumpărături. 

„Persoanele cu handicap întâmpină prea des piedici când trebuie să facă alegeri în viață 

sau să-și controleze viața,” afirmă directorul FRA, Michael O’Flaherty. „Deși UE și statele 

membre s-au angajat să ofere oamenilor posibilitatea de a se bucura de dreptul de a trăi 

autonom, în practică realitatea este de departe alta. Aceste rapoarte sunt un semnal de 

alarmă pentru factorii de decizie care trebuie să garanteze că acest drept este pus în 

aplicare pe deplin pe întreg teritoriul UE.” 

Rapoartele „From institutions to community living (Din sistemul instituționalizat 

la viața în comunitate)” explorează diferite aspecte ale trecerii de la sistemul 

instituționalizat la viața autonomă și integrarea în comunitate, un drept prevăzut în 

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPH). Se ține 

cont de: planuri și angajamente de dezinstituționalizare ; finanțare; și impactul asupra 

persoanelor cu handicap.  

Potrivit rapoartelor, multe state membre prezintă strategii de dezinstituționalizare prin 

care se angajează să permită tuturor persoanelor cu handicap să ducă o viață autonomă. 

Favorizarea tranziției de la sistemul instituționalizat la serviciile comunitare de suport a 

devenit o condiție pentru acordarea de fonduri structurale ale UE. Cu toate acestea, 

strategiile duc deseori lipsă de fonduri adecvate, termene și obiective clare și nu reușesc 

să implice corespunzător organizațiile persoanelor cu handicap, cu o consecință negativă 

asupra progresului. În plus, multe state membre încă finanțează sistemul 

instituționalizat.   

Dacă adăugăm la acestea lipsa de coordonare între numeroase și diferite autorități la 

nivel național și local care oferă suport, se pare că persoanele cu handicap trăiesc în 

condiții mai proaste decât cele fără handicap. Acest lucru este mai evident în cazul 

persoanelor cu deficiențe importante, creându-le sentimentul de excludere și de lipsă de 

control asupra propriei vieți.  

Este așadar necesar să se definească planuri clare, cu resurse bine definite din punct de 

vedere al fondurilor disponibile și al responsabilității, pentru a sprijini închiderea acestor 

instituții și a favoriza integrarea în viața comunității, oferind, de exemplu, o gamă largă 

de opțiuni privind asistența personală de bună calitate. La părăsirea sistemului 

instituționalizat, persoanele cu handicap trebuie să beneficieze de sprijinul serviciilor 

comunitare de suport corespunzătoare. Prin urmare, este esențial ca serviciile de bază, 

cum sunt transportul, serviciile de sănătate și de învățământ să le fie accesibile. De 
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asemenea, în luarea deciziilor și în monitorizarea progresului este esențială și implicarea 

persoanelor cu handicap și a organizațiilor care le reprezintă, asigurându-se astfel 

satisfacerea nevoilor acestora, pentru ca aceste persoane să bucure de dreptul de a trăi 

autonom.   

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa: 

media@fra.europa.eu /  

Tel.: +43 1 580 30 642.  

Note pentru redactori: 

FRA este organismul independent al UE care oferă Uniunii Europene și statelor sale 

membre asistență și expertiză în materie de drepturi fundamentale. Mai multe informații 

despre activitatea FRA cu privire la handicap se găsesc pe site-ul nostru. 
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