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Съобщение за медиите от FRA 

Виена/Брюксел, 4 декември 2018 г. 

Хората с увреждания — свободни да избират, свободни да 

решават 

Изборът къде да живеем и с кого, какво да се храним и кога, е неразделна 

част от какво означава да водим независим живот – нещо което повечето от 

нас приемат и имат за даденост. Но за хората с увреждания теорията и 

практиката може да са два различни свята, изтъква най-новият доклад на 

Агенцията на Европейския съюз за основните права. В него се изследват 

факторите, които подпомагат и възпрепятстват стремежа към независим 

живот в общността на хората с увреждания. 

„Всички се раждаме свободни и следва да имаме право да избираме и решаваме как 

да живеем своя живот“, посочва директорът на FRA Michael O’Flaherty. „Ако на хората 

с увреждания се даде възможност да бъдат пълноправни и независими членове на 

общността, те ще могат се възползват от всички свои права и да участват активно в 

обществото.“ 

Докладът ‘From institutions to community living for persons with disabilities: 

Perspectives from the ground’ („От институционална грижа до живот в общността за 

хората с увреждания — гледни точки на хората участващи в процеса“) се основава 

на опита на хора, които са пряко засегнати от прехода към независим живот. Това са 

хората с увреждания и техните семейства. 

В доклада се подчертава солидната правна рамка в ЕС и в държавите членки, чрез 

която се подпомага този преход — Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания (CRPD) и Хартата на основните права на ЕС, както и някои неотдавна 

поети ангажименти като Европейския стълб на социалните права. 

Въпреки това липсата на налични и финансово достъпни услуги за подкрепа, 

постоянното стигматизиране и дискриминация, както и недостъпната среда 

възпрепятстват хората с увреждания да се възползват напълно от своите законни 

права. В доклада се предлагат начини за преодоляване на тези трудности. 

Например: 

 Всички държави членки следва да гарантират, че са определени ясни цели и 

крайни срокове с достатъчно финансиране, включително със средства на ЕС, за 

да се осъществи правото на хората с увреждания на независим живот и 

включването в общността. 

 ЕС и държавите членки следва да повишат осведомеността за ползите от 

независимия живот, включително чрез позоваване на лични истории, за да се 

постигне по-всеобхватна положителна промяна в отношението към хората с 

увреждания. 

 Държавите членки следва да координират всички усилия за подкрепа и да 

осигуряват услуги в общността за независим живот. Това включва пълно участие 

на хората с увреждания и на работещите в най-тясна връзка с тях организации 

при вземането на решения и формулирането на политики. 

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


 

 2 

 Държавите членки следва да предлагат практически насоки и обучение как най-

добре да се осъществи прехода от институционална грижа до живот в общността 

за хората с увреждания. 

 Държавите членки следва да осигурят специализирани услуги и да направят 

общите услуги достъпни, за да се отговори на широката гама от нужди на хората 

с увреждания. Това включва придобиването на необходимите умения за 

независим живот. 

Докладът се основава на теренна работа в България, Финландия, Ирландия, Италия 

и Словакия. Същевременно заключенията кои мерки са ефективни и кои не, както и 

какви са причините, важат за всички държави членки. 

За лични истории, инфографики, проучвания на конкретни случаи в 

национален план и допълнителна информация, направете справка с 

материалите за пресата или се свържете с нас: media@fra.europa.eu/Тел.: +43 

1 580 30 642 

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

