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Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń, 12 października 2017 r. 

Dla wielu osób niepełnosprawnych niezależność jest daleka od 

rzeczywistości 

Wiele osób niepełnosprawnych w UE nadal mieszka w ośrodkach opieki. 

Narażeni są oni na izolację, marginalizację i niemożność prowadzenia 

normalnego, niezależnego życia, a także doświadczają gorszych warunków niż 

osoby pełnosprawne. Według najnowszych raportów Agencji Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) wskazuje to na konieczność 

wprowadzenia konsekwentnych zmian w sposobie organizacji i finansowania 

wsparcia osób niepełnosprawnych. W raportach tych zasugerowano, czego 

osoby niepełnosprawne potrzebują od UE i jej państw członkowskich, aby przy 

wsparciu społeczności lokalnych móc cieszyć się niezależnością, np. korzystając 

ze środków transportu lub robiąc zakupy  

Osoby niepełnosprawne zbyt często pozbawione są możliwości wyboru i kontroli nad 

swoim życiem, – stwierdza dyrektor FRA Michael O’Flaherty. Chociaż UE i jej państwa 

członkowskie zobowiązały się do umożliwiania ludziom korzystania z prawa do 

niezależności, w praktyce mija się to z rzeczywistością. Raporty te służą jako sygnał 

alarmowy dla decydentów, którzy mają zapewnić, że prawo to będzie w pełni wdrożone 

w całej UE. 

W raportach zatytułowanych „Z ośrodka opieki do życia wśród społeczeństwa” 

rozważono różne aspekty odejścia od instytucjonalizacji w ośrodkach opieki do 

niezależnego życia wśród społeczeństwa, prawa, które jest zapisane w Konwencji ONZ o 

prawach osób niepełnosprawnych. Poruszono takie zagadnienia jak: plany i zobowiązania 

deinstytucjonalizacji; finansowanie; oraz ich wpływ na osoby niepełnosprawne.  

Z raportów wynika, że szereg państw członkowskich ma strategie deinstytucjonalizacji, 

zobowiązujące je do umożliwiania wszystkim niepełnosprawnym życia w niezależności. 

Ponadto jednym z warunków uzyskania finansowania z funduszy strukturalnych UE jest 

pomoc w przejściu z opieki instytucjonalnej do życia w społeczeństwie. Często jednak 

strategiom nie towarzyszy odpowiednie finansowanie czy jasno określone terminy i cele, 

nie angażują one w wystarczającym stopniu organizacji osób niepełnosprawnych, a przez 

to postęp w tym zakresie jest zahamowany. Oprócz tego wiele państw członkowskich 

nadal finansuje ośrodki opieki.   

Oprócz braku koordynacji wśród wielu różnych organów krajowych i lokalnych 

oferujących wsparcie, osoby niepełnosprawne zazwyczaj żyją w gorszych warunkach niż 

osoby w pełni sprawne. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku osób z ciężką 

niepełnosprawnością. Często czują się oni przez to wyłączeni i pozbawieni kontroli nad 

swoim życiem.  

Wskazuje to na konieczność ustanowienia jasno sprecyzowanych i właściwie 

doinwestowanych planów pod względem finansowania oraz odpowiedzialności za 

wspieranie zamykania ośrodków opieki i umożliwianie życia w społeczności, np. 

zapewniania szeregu możliwości uzyskania wysokiej jakości pomocy osobistej. Powinno 

istnieć odpowiednie wsparcie ze strony społeczności dla osób niepełnosprawnych 

opuszczających ośrodki opieki. W związku z tym niezbędne jest udostępnienie takich 

usług jak transport, służba zdrowia i możliwości kształcenia. Angażowanie osób 

niepełnosprawnych i ich organizacji przedstawicielskich w proces decyzyjny i 
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monitorowanie postępu ma również kluczowe znaczenie dla zapewnienia spełniania ich 

potrzeb tak, aby mogły one w pełni korzystać z prawa do życia w niezależności.   

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: media@fra.europa.eu /  

Tel.: +43 1 580 30 642.  

Uwagi dla redaktorów: 

FRA jest niezależnym organem świadczącym pomoc w zakresie praw podstawowych i 

zapewniającym wiedzę fachową w tym zakresie UE i jej państwom członkowskim. Więcej 

informacji na tema działalności FRA w zakresie niepełnosprawności można znaleźć na 

naszej stronie internetowej. 
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