
 

 1 

Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni/Bruselu dne 4. prosince 2018 

Svoboda volby a svoboda rozhodování pro osoby se zdravotním 

postižením 

Většina z nás považuje možnost zvolit si kde a s kým žít a co a kdy jíst za 

samozřejmou realitu nezávislého života. Avšak jak se uvádí v poslední zprávě 

Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA), pro osoby se zdravotním 

postižením mohou být teorie a praxe zcela odlišné. Tato zpráva zkoumá, co 

osobám se zdravotním postižením umožňuje cestu k nezávislému životu 

v komunitě a jaké překážky musejí na této cestě překonávat. 

„Každý se rodí svobodný a měl by mít právo volby a rozhodování o tom, jak žít svůj 

život,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Posílení postavení osob se 

zdravotním postižením do té míry, aby se staly plnohodnotnými a nezávislými členy 

komunity, jim umožňuje požívat všech práv a aktivně se zapojovat do života ve 

společnosti.“ 

Zpráva s názvem „From institutions to community living for persons with disabilities: 

Perspectives from the ground“ (Ze zařízení ústavní péče do života v komunitě v případě 

osob se zdravotním postižením: Úhly pohledu z terénu) čerpá ze zkušeností osob, které 

se přímo podílejí na přechodu k nezávislému životu. Jsou zahrnuty osoby se zdravotním 

postižením a jejich rodiny. 

Zpráva vyzdvihuje silný právní rámec na podporu tohoto přechodu v EU a jejích 

členských státech, jako je Úmluva OSN o zdravotním postižení (CRPD) a Listina 

základních práv EU, a poukazuje na nedávné závazky, například evropský pilíř sociálních 

práv. 

Nicméně nedostatek dostupných a cenově přístupných podpůrných služeb, přetrvávající 

stigmatizace a diskriminace a nepřístupná prostředí brání osobám se zdravotním 

postižením v plném prosazování jejich zákonných práv. Zpráva navrhuje způsoby, jak 

tomu čelit, například: 

 Všechny členské státy by měly zajistit, aby existovaly jasné cíle a lhůty spolu 

s dostatečným financováním, včetně fondů EU, které by osobám se zdravotním 

postižením umožnily žít v komunitě nezávisle. 

 EU a její členské státy by měly zvýšit povědomí o výhodách nezávislého života, 

včetně sdílení osobních příběhů, s cílem podpořit pozitivní změnu postojů vůči 

osobám se zdravotním postižením. 

 Členské státy by měly koordinovat veškeré úsilí směřující k podpoře a poskytování 

služeb pro nezávislý život. To zahrnuje plné zapojení osob se zdravotním postižením 

a organizací „v první linii“ do rozhodovacího procesu a tvorby politik. 

 Členské státy by měly poskytovat praktické pokyny a školení týkající se toho, jak co 

nejlépe zajistit nezávislý život. 

 Členské státy by měly nabízet odborné služby a zpřístupňovat obecné služby, které 

by uspokojily širokou škálu potřeb osob se zdravotním postižením. Tento přístup také 

zahrnuje rozvíjení dovedností pro nezávislý život. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/independent-living-reality
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/independent-living-reality
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Zpráva čerpá z terénní práce v Bulharsku, Finsku, Irsku, Itálii a na Slovensku. Nicméně 

pochopení toho, co funguje, co nikoli a proč tomu tak je, platí pro všechny členské státy. 

Osobní příběhy, infografiku, vnitrostátní případové studie a další informace 

naleznete v části press pack (soubor informací pro tisk), případně nás můžete 

kontaktovat: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642. 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/independent-living
mailto:media@fra.europa.eu

