
 

Právo osôb na 
nezávislý život 

Správa prípadovej 
štúdie: Slovensko



Obsah  Strana

Úvod 3

Agentúra Európskej únie pre 
základné práva 5

Ako sme postupovali 6

Slovensko 7

Život v inštitúcii 9

Život v komunite 10

Čo viac pomáha ľuďom s 
postihnutím žiť v komunite? 12

Čo bráni ľuďom s postihnutím žiť v 
komunite? 14

Čo by sa malo ďalej urobiť? 19

Viac informácii tu 20

)2



Úvod 

Agentúra Európskej únie pre základné 
práva sa pozerala na situáciu ľudí s 
postihnutím na Slovensku. 

Pozerali sa na nasledovné: 

• Ľudí, ktorí žijú v inštitúciách 

• Aké to je žiť v inštitúcii 

Inštitúcia je miesto, kde spolu žijú 
ľudia s postihnutím preč od 
ostatných ľudí.
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• Aké to je žiť v komunite 

• Čo viac pomáha ľuďom s 
postihnutím žiť v komunite 

• Čo bráni ľuďom s postihnutím žiť v 
komunite 

• Čo by sa pre to malo urobiť 

Toto je správa zo štúdie. 

Komunita je miesto, kde rôzni ľudia 
žijú blízko seba.  

Žijú blízko svojich rodín a priateľov. 
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Agentúra Európskej únie pre 
základné práva 

Túto správu napísala Agentúra 
Európskej únie pre základné práva. 

Pomáhame všetkým ľuďom 
v Európskej únii, aby mohli využívať 
svoje práva. 

Európska únia je skupina 28 krajín, 
ktoré spolu pracujú.

Základné práva sú veci, ktoré ma 
každý človek. 

Napríklad právo voliť a právo 
uzavrieť manželstvo.
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Ako sme postupovali 
Skupina ľudí, ktorá pracuje pre 
Agentúru Európskej únie pre základné 
práva urobila štúdiu na Slovensku. 

Rozprávali sa s veľa rôznymi ľuďmi 
ako sú: 

• Ľudia so zdravotným postihnutím 

• Ich rodiny 

• Sociálni pracovníci 

• Politici 

Pýtali sme sa ľudí aké to je žiť 
v inštitúcii a aké v komunite. 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Slovensko 

Na Slovensku žije veľa ľudí 
s postihnutím v inštitúciách. 

Niektorí ľudia s postihnutím žijú 
v komunitách. 

Iba zopár ľudí s postihnutím odišlo 
z inštitúcií a žijú v komunite. 

Politici na Slovensku hovoria, že chcú 
pomôcť viac osobám s postihnutím žiť 
v komunite. 
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Na Slovensku sú pravidlá, ktoré 
hovoria, že ľudia s postihnutím by už 
nemali žiť v inštitúciách. 

Namiesto toho by mali žiť 
v komunitách. 

Sú pravidlá, ktoré hovoria, že ľudia 
s postihnutím majú právo sa sami 
rozhodnúť. 

Je ťažké zabezpečiť, aby tieto pravidlá 
fungovali. 

Pre ľudí s postihnutím je stále ťažké žiť 
samostatne na Slovensku. 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Život v inštitúcii 

Ľudia povedali, že život v inštitúcii je 
veľmi iný ako život v komunite. 

V inštitúciách: 

• Každý deň je rovnaký 

• Ľudia nemôžu každý deň 
rozhodnúť, čo chcú robiť  

• Je ťažké nájsť priateľov mimo 
inštitúcie 

• Je ťažké mať súkromie 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Život v komunite 

V komunite sa ľudia každý deň môžu 
rozhodnúť, čo chcú robiť. 

Je ľahšie: 

• Nájsť priateľov 

• Rozhodnúť, čo potrebuješ a čo máš 
rád.  

• Dostať pomoc, ktorú potrebuješ. 
Nemusíš sa deliť o pomoc s inými 
ľuďmi. 

Pre ľudí s postihnutím je lepšie žiť 
v komunite, lebo: 

• Môžu sa zúčastniť na rôznych 
aktivitách 
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• Môžu sa cítiť rovní s inými ľuďmi 

• Môžu mať viac priestoru 
a súkromia 

• Môžu sa voľne pohybovať 

• Môžu stretnúť iných ľudí 

• Môžu sa sami rozhodovať  

Ľudia s postihnutím, ktorí žijú 
v komunite sú šťastnejší. Majú lepší 
život. 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Čo viac pomáha ľuďom s 
postihnutím žiť v komunite? 

Ľudia nám povedali veľa vecí, ktoré 
pomáhajú: 

• Dobré príklady z iných krajín 

• Ľudia a organizácie, čo spolu 
pracujú 

• Informácie o práve ľudí so 
zdravotným postihnutím na 
samostatný život. 

• Ľudia, ktorí poskytujú sociálne 
služby potrebujú pomoc, aby robili 
svoju robotu lepšie. 
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• Aby ľudia, ktorí žijú v komunite 
rozumeli, že ľudia s postihnutím: 

• Nie sú iní 

• Majú rovnaké práva ako 
každý človek 

• Aby sa ľudia v komunite a ľudia 
s postihnutím stretávali a hovorili 
spolu častejšie   
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Čo bráni ľuďom 
s postihnutím žiť v 
komunite? 

Rôzne typy ľudí 
Niektorí ľudia si myslia, že odísť 
z inštitúcie a žiť v komunite nie je 
dobré pre: 

• Ľudí s ťažkým zdravotným 
postihnutím 

• Ľudí s problémami správania 

• Ľudí, ktorí dlho žili v inštitúcii        

• Starších ľudí s postihnutím 
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Niektorí ľudia nemajú radi 
zmenu 
Odísť z inštitúcie a žiť v komunite je 
veľká zmena. 

Niektorí ľudia s postihnutím sa boja 
odísť z inštitúcie a žiť v komunite. 

Výdavky 
Odísť z inštitúcie a žiť v komunite je 
niekedy drahé.  

Niekedy na to nie je dosť 
peňazí. 

Niekedy sa tie peniaze 
nevyužijú dobre. 

Niektorí ľudia nie sú čestní a chcú si 
nechať tie peniaze pre seba. 
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Politici 
Politici sú ľudia, ktorí robia zákony, sú 
vo vláde a organizujú služby miestnej 
správy. 

Politici niekedy ľuďom sťažujú presun 
do komunity lebo: 

• Pravidlá vo vláde a pre 
poskytovanie služieb miestnej 
správy sú veľmi komplikované 

• Politici, sociálni pracovníci a rodiny 
spolu dostatočne nerozprávajú 

• Politici z národnej vlády 
nerozprávajú dostatočne 
s politikmi z miestnych vlád 
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Postoje 

Niektorí ľudia majú zlý postoj voči 
ľuďom s postihnutím. 

Nedovolia ľuďom s postihnutím: 

• Robiť vlastné rozhodnutia 

• Vybrať si miesto na život 

• Mať informácie, ktoré sú potrebné 
na rozhodnutie čo robiť 

Postoj je spôsob akým ľudia 
o niečom rozmýšľajú.
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Nedostatok informácii 

Ľudia nemajú dosť informácii 
o pomoci ľuďom s postihnutím žiť 
v komunite. 

Veľa ľudí nevie čo presun z inštitúcie 
do života v komunite znamená. 

Niektorí ľudia, ktorí pracujú vo vláde si 
myslia, že pomoc ľuďom 
s postihnutím nie je dôležitá. 
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Čo by sa malo ďalej urobiť? 
Na pomoc ľuďom s postihnutím odísť 
z inštitúcii a žiť v komunite je 
potrebné: 

• Lepšie zákony 

• Viac pomoci od vlády 

• Viac peňazí 

Viac pomoci od ľudí, ktorí pracujú 
s ľuďmi s postihnutím 

Potrebujeme, aby vláda a miestne 
samosprávy pracovali spolu s: 

• Sociálnymi pracovníkmi 

• Organizáciami, ktoré pomáhajú 
ľuďom s postihnu>m 
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Taktiež potrebujeme:  

• Aby politici hovorili o práve ľudí so 
zdravotným postihnutím na 
samostatný život 

• Aby ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi 
s postihnutím navzájom hovorili 

• Lepšie služby pre ľudí s 
postihnutím 

Lepšie služby 
Vláda musí zabezpečiť dostatok 
služieb pre ľudí s postihnutím. 

Vláda musí zabezpečiť, aby každý 
človek mohol využívať služby, ktoré 
potrebuje. 

Rôzni ľudia s postihnutím potrebujú 
inú formu pomoci  

Rôzni ľudia s postihnutím potrebujú 
dostať vhodnú pomoc. 
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Viac informácií 
Potrebujem viac informácií. 

Ľudia potrebujú viac informácii, aby 
vedeli pomôcť ľuďom s postihnutím žiť 
v komunite. 

Viac o tom rozprávať 
Organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi 
s postihnutím majú o tom viac 
rozprávať. 

Potrebujeme 

• Aby ľudia, ktorí žijú v komunite 
viac rozprávali s ľuďmi s 

postihnutím 

• Aby ľudia, ktorí žijú v komunite 
viac spoznali ľudí s postihnutím. 

• Pomôcť ľuďom s postihnutím, aby 
hovorili sami za seba. 
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Viac informácii tu 
Ak potrebujete viac informácii, 
kontaktujte nás prosím nasledovne: 

E-mailom: disability@fra.europa.eu 

Telefonicky: +43 1 580 30 - 0 

Poštou: 

European Union Agency for 
Fundamental Rights 
Schwarzenbergplatz 11 
A-1040 Vienna 
Austria 

Easy read by easy-read-online.co.uk
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