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Съобщение за медиите от FRA 

Виена, 12 Октомври 2017 г. 

Независим живот? - далеч от реалността за много хора с 

увреждания  

Много хора с увреждания в ЕС продължават да живеят в специализирани 

институции. Те са изложени на риск от изолация, маргинализация и са 

възпрепятствани да водят пълноценен независим живот, и са изправени 

пред по-лоши условия, отколкото хората без увреждания. Tова налага 

цялостни промени на начина, по който се организира и финансира 

подкрепата за хората с увреждания, както се вижда от последните доклади 

на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). В тях се 

посочва, от какво хората с увреждания се нуждаят от ЕС и неговите 

държави членки, за да могат да водят независим живот чрез подкрепа в 

общността, за да могат просто да използват обществения транспорт или да 

пазаруват.  

„Твърде често хората с увреждания биват лишени от възможност за избор и контрол 

върху собствения си живот“, казва Michael O’Flaherty, директор на FRA. „Въпреки че 

ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент да направят необходимото, за 

да могат хората да се възползват от правото си на независим живот, на практика 

действителността е доста по-различна. Тези доклади следва да разбудят и насочат 

вниманието на политиците, за това как да гарантират пълното прилагане на правото 

на независим живот във всички страни в ЕС.“ 

В докладите „От живот в институция към живот в общността“ се разглеждат 

различни аспекти на прехода от специализирани институции към самостоятелен 

живот в общността — право, залегнало в Конвенцията на ООН за правата на хората 

с увреждания. В тях се разглеждат: политически ангажимент и планове за 

деинституционализация; финансиране; и влиянието, което те оказват върху хората 

с увреждания.  

В докладите се посочва, че много държави членки имат стратегии за 

деинституционализация, чрез които те се задължават да осигурят независим начин 

на живот за всички хора с увреждания. Освен това структурните фондове на ЕС 

превърнаха преходът от институции към подкрепа в общността в конкретно условие 

за получаване на финансиране. Въпреки това често в тези стратегии липсва 

достатъчно финансиране, ясни срокове и цели и не успяват да включат правилно 

организациите на хората с увреждания. Всичко това възпрепятства напредъка. 

Освен това много държави членки все още финансират специализирани инситуции.    

Като се добави липсата на координация сред различните национални и местни 

органи на властта, които предлагат подкрепа, хората с увреждания обичайно 

живеят в по-лоши условия, отколкото хората без увреждания. Това е особено вярно 

ако имат тежки увреждания. Така те често се чувстват отритнати и без конрол върху 

собствения си живот.  

Всичко това откроява необходимостта да се създадат ясни планове с подходящи 

ресурси по отношение на финансирането и отговорностите, в подкрепа на 

затварянето на институциите и осигуряващи живот в общността, например чрез 

предоставяне на редица варианти за качествена лична помощ. Това трябва да бъде 

съпътствано с осигуряване на адекватна грижа в общността за хората които 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-structures
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-structures
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-funding
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-outcomes
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/independent-living-outcomes


 

2 

 

напускат институциите. Ето защо ежедневните услуги като транспорт, 

здравеопазване и образование следва да са достъпни. Участието на хората с 

увреждания и техните представителни организации в процеса на вземане на 

решения и проследяване на напредъка са също от първостепенно значение, за да 

гарантират че нуждите на хората с увреждания са посрещнати за да могат те да се 

възползват от правото си на независим живот.   

 

За повече информация се свържете със: media@fra.europa.eu /  

Тел.: +43 1 580 30 642.  

Бележки за редакторите: 

FRA е независимият орган на ЕС за предоставяне на подкрепа и експертни познания 

в областта на основните права на ЕС и неговите държави членки. Повече 

информация за дейностите на FRA относно хората с увреждания може да се намери 

на нашия уебсайт. 
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