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Dunaj, 12. oktobra 2017

Za mnoge invalidne osebe neodvisnost ostaja neuresničljiva želja
V EU mnogi invalidi še vedno živijo v institucionalnem varstvu. Ogroža jih
socialna izključenost, odrinjenost na rob družbe in nezmožnost zaživeti polno,
neodvisno življenje, poleg tega pa se spopadajo z mnogo slabšimi življenjskimi
pogoji kot neinvalidi. Glede na izsledke novih poročil Agencije Evropske unije za
temeljne pravice (FRA) to kliče po sistemskih spremembah v načinu
organiziranja in financiranja podpore za invalide. V poročilih so opisani
predlogi, kaj bi EU in države članice morale zagotoviti invalidom, da bi ti ob
podpori na ravni skupnosti lahko uživali neodvisno življenje, kot je denimo
možnost uporabe javnih sredstev prevoza ali nakupovanje.
„Invalidnim osebam je prepogosto odvzeta svoboda izbire in možnost vzpostavitve
nadzora nad lastnim življenjem,“pravi direktor agencije FRA Michael O’Flaherty. „Čeprav
so se EU in države članice zavezale k temu, da bodo vsem ljudem omogočile uživanje
njihove pravice do neodvisnega življenja, so v praksi stvari drugačne. Ta poročila so
poziv vsem nosilcem političnega odločanja, naj omogočijo polno uveljavitev te pravice po
vsej EU.“
Poročila z naslovom „From institutions to community living“ (Od institucionalnega
varstva do življenja v skupnosti) obravnavajo različne vidike prehoda iz institucionalne
oskrbe v neodvisno življenje v okviru skupnosti, pravico, določeno v Konvenciji ZN o
pravicah invalidov (CRPD). Njihova osrednja tema so načrti in zaveze za prehod z
institucionalne na skupnostno oskrbo, financiranje in vpliv teh ukrepov na invalide.
Poročila razkrivajo, da so številne države članice pripravile strategije za prehod z
institucionalne na skupnostno oskrbo, ki jih zavezujejo k temu, da vsem invalidom
omogočijo neodvisno življenje. Tudi pri strukturnih skladih EU je sedaj prehod z
institucionalne na skupnostno oskrbo določen kot pogoj za upravičenost do financiranja.
Toda strategije so redko deležne zadostnega financiranja, pogosto nimajo jasno
začrtanih časovnih okvirov in ciljev ter niso uspešne pri ustreznem vključevanju
organizacij, ki zastopajo invalide, to pa onemogoča njihov napredek. Mnoge države
članice poleg tega še naprej financirajo institucionalno oskrbo.
Zaradi pomanjkljivega usklajevanja med številnimi nacionalnimi in lokalnimi organi, ki
zagotavljajo podporo invalidom, ti pogosto živijo v mnogo slabših življenjskih razmerah
kot neinvalidi. To je še zlasti izrazito pri osebah s težko invalidnostjo. Posledica so
občutki izključenosti in pomanjkanja nadzora nad lastnim življenjem.
To kaže na potrebo po oblikovanju jasnih načrtov, ki imajo zagotovljena ustrezna
finančna sredstva in jasno opredeljene pristojnosti glede podpore pri opuščanju
institucionalnega varstva in omogočanju invalidom življenje v okviru skupnosti, kot je
denimo zagotavljanje kakovostne osebne podpore posameznikom. Invalidom bi ob
zapustitvi institucionalnega varstva morala biti na voljo ustrezna podpora skupnosti.
Omogočanje dostopa do vsakdanjih storitev, kot so prevoz, zdravstvena oskrba in
izobraževanje, je zato bistvenega pomena. Sodelovanje invalidov in organizacij, ki jih
zastopajo, v postopkih sprejemanja odločitev in spremljanja napredka je prav tako
ključno za zadovoljitev njihovih potreb, da bi lahko invalidi končno začeli polno uživati
svojo pravico do neodvisnega življenja.

1

Za več informacij se obrnite na: media@fra.europa.eu /
Tel.: +43 1 580 30 642.
Sporočilo urednikom:
Agencija FRA je neodvisen organ EU za zagotavljanje pomoči in strokovnega znanja s
področja temeljnih pravic EU in njenim državam članicam. Več informacij o prizadevanjih
agencije FRA na področju invalidov je na voljo na njenem spletišču.
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