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Evropské zkušenosti s deinstitucionalizací. 

Milan Šveřepa     

Ředitel Inclusion Europe 

Spolu-předseda Evropské expertní skupiny  

pro přechod ústavní péče ke komunitní 



Inclusion Europe  

75 členských organizací 

39 zemí 

Evropská platforma  

sebeobhájců 

19 členských organizací 

16 zemí 



Inclusion Europe bojuje  

za rovná práva a plné začlenění  

lidí s intelektovým postižením a jejich příbuzných. 

 

Stejná práva pro všechny, všude, vždy. 

 



 

Chceme Evropskou společnost, ve které  
lidé s intelektovým postižením užívají rovnost práv 
a plně se účastní společenského života. 

– Mají právní způsobilost, mohou se rozhodovat  
o svém životě; mohou volit a kandidovat ve volbách 

– Žijí ve společnosti – nejsou segregovaní v ústavech 

– Chodí do bězných škol a mají placenou práci  

– Společně bojují za svá práva 



Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti  

Rovné právo žít v rámci společenství, s možnostmi volby na 
rovnoprávném základě s ostatními,  

účinná a odpovídající opatření, aby usnadnily plné užívání tohoto 
práva a jejich plné začlenění a zapojení do společnosti,  

mimo jiné tím,  

a) možnost si zvolit, na rovnoprávném základě s ostatními, místo 
pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém 
prostředí;  

b) přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, 
rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, 
včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob 
života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo 
segregaci;  

c) komunitní služby a zařízení určená široké veřejnosti přístupné, na 
rovnoprávném základě s ostatními, - a berou v úvahu jejich 
potřeby.   

  



  
 
Robert Martin  
sebeobhájce  
člen výboru OSN pro Úmluvu 

“Pokud vás vláda neposlouchá – 
křičte stále hlasitěji.  
Budou vás mít plné zuby dřív než vy jich.“ 
 



Nezávislý život 
Komentář Výboru OSN  

k Úmluvě o právech osob  

s postižením 



1. 

Osobám s postižením mívají upřené právo na jejich osobní 
individální rozhodnutí a kontrolu nad všemi oblastmi života.  

Mnozí jsou považovaní za neschopné žít nezávisle  
v komunitě, kterou si sami zvolí. 

Podpora je pro ně nedostupná nebo spojená s určitými 
podmínkami ubytování; veřejné služby a prostředí nejsou 
obecně přístupné všem.  

Zdroje se vkládají do ústavů namísto rozvoje možností 
nezávislého života a začlenění do komunity.  

To vede k opuštění, závislosti na rodině, institucionalizaci, 
izolaci a segregaci. 



2. 

Článek 19 Úmluvy uznává rovné právo všech osob  
s postižením žít nezávisle a být začleněni do 
společnosti, se svobodnou volbou a kontrolou  
nad vlastním životem.  

Základem k tomuto je klíčový principl lidských práv, 
že všechny lidské bytosti jsou narozeny v rovnosti 
důstojnosti a práv, a že každý život má stejnou cenu. 



15. 

...pokroky v posledním desetiletí v naplňování čl. 19 
Právo na nezávislý život. Nicméně existují mezery 
mezi jeho cílem a duchem – a mezi tím jak je 
naplňován: 

• Upírání právní způsobilosti, skrze právní normy i skrze 
praxi zástupného rozhodování; 

• Institucionalizace, vč. Institucionalizace dětí a také 
vynucené léčby 

• Chybí plány deinstitucionalizace, nadále se investuje  
do ústavů; 

• Nedostatečné vyhodnocování práv, nedostatečná účast 
osob s postižením 



 

Nezávislý život 



Nezávislý život znamená, že lidé s postižením mají 
dostatečné prostředky k tomu, aby mohli 
rozhodovat a uskutečňovat kontrolu nad svým 
životem a rozhodovat o věcech, které se jich týkají. 

Zahrnuje: 

- osobní nezávislost a sebeurčení jako klíčové prvky 

- přístupnou dopravu, informace, komunikaci a 
osobní asistenci 

- místo bydlení, denní režim, zvyky, slušné 
zaměstnání, osobní vztahy, oblečení, výživu, 
hygienu a péči o zdraví, náboženská, kulturní, 
sexuální a reprodukční práva 



Tyto činnosti jsou provázané s rozvojem lidské 
identity a osobnosti: kde žijeme, s kým, co jíme, 
jestli si raději přispíme nebo jsme noční ptáci, jestli 
jsme raději venku nebo vevnitř, jestli chceme na 
stole ubrus a máme rádi svíčky, jestli chceme domází 
zvířátko nebo jestli rádi posloucháme hudbu. 

Takové činnosti a rozhodnutí z nás dělají toho, kdo 
jsme. 

Nezávislý život je nezbytná součást osobní 
autonomie a svobody, a nutně neznamená,  
že někdo žije sám.  



Nezávislý život také nemůže být vykládán čistě jako 
schopnost vykonávat osobně každodenní činnosti.  

Jedná se o svobodu volby a kontroly, v souladu  
úctou k vrozené důstojnosti a osobní autonomii. 

Nezávislost jako forma osobní autonomie znamená, 
že osobě s postižením není upřena možnost volby  
a kontroly na vlastním životním stylem  
a každodenními aktivitami.  



 

Podmínky pro 
nezávislý život 



Pojmy „nezávislý život“ a „začlenění do společnosti“ 
odkazují na životní podmínky mimo pobytové ústavy 
jakéhokoli typu.  

Ústavy nejsou „jen“ bydlení v budově určitého 
typu; jde především o nemožnost osobní volby  
a autonomie, jako důsledek vnucení určitého 
způsoby života a podmínek k životu. 

Ani velké ústavy s více než sto obyvateli, ani menší 
skupinové domy s pěti nebo osmy obyvateli, 
dokonce ani jednotlivé domy pro každého nemohou 
být považované za podmínky pro nezávislý život, 
pokud mají další typické rysy ústavů  
a institucionalizace. 



Ústavní prostředí se může lišit velikostí, jménem  
a uspořádáním, ale má určité definiční znaky:  

• povinné sdílení asistentů a žádná nebo omezená kontola 
nad tím, koho musíte přijmout za  asistenta 

• segregace od společnosti 

• nedostatek kontroly nad denními rozhodnutími 

• nedostatek možnosti rozhodnout s kým bude člověk žít 

• strnulý režim, jednotvárné aktivity v těch samých místech 
s těmi samými lidmi pod dohledem autority 

• dohlížitelský přístup, kontrola ubytovacího prostoru 

• nadprůměrné množství lidí s postižením žijících na stejném 
místě 



Velké i malé skupinové domy jsou obzvláště 
nebezpečné pro děti. Neexistuje žádná náhrada za 
potřebu rodinné péče. 

Ústavy „rodinného typu“ jsou stále ústavy a nejsou 
náhradou za rodinnou péči. 



Deinstitucionalizace vyžaduje také naplnění 
systémových změn, které jdou nad rámec uzavření 
ústavů. 



 

Je to „dražší“ 



21. 

Když je vyhodnoceno, že osoba s postižením 
potřebuje vysokou míru podpory, Státy často 
považují ústavy za jediné řešení, zejména když je 
osobní podpora považovaná za „příliš drahou“ nebo 
když je osoba s postižením považovaná za 
„neschopnou“ žít mimo ústav. 

Takové uvažování je v rozporu s článkem 19 
Úmluvy, který právo na nezávislý život a začlenění 
zaručuje všem osobám s postižením, bez ohledu na 
míru jejich intelektové kapacity, osobních schopností 
nebo potřebu podpory. 



 

„Volba“ 



25. 

Osoby s postižením často nemohou uplatnit svou 
volbu, protože není dostatek možností, ze kterých 
by si mohly vybrat. 

To může být případ toho, kdy jedinou volbou je péče 
v rodině, když je péče dostupná jen v ústavech, když 
není dostupné bydlení, když není dostupná podpora 
v komunitě a když je podpora poskytovaná jenom ve 
spojení s určitou formou ubytování jako např. 
skupinové domy nebo ústavy.  



 

Péče – právo  



26. 

Individualisované podpůrné služby musí být 
považované za právo, nikoli za formu lékařské, 
sociální nebo charitativní péče. 



Deinstitutionalizace 
=  

systémové změny 



41. 

Důsledné naplňování práva na nezávislý život  
a začlenění vyžaduje systémové změny.  
Zejména se jedná o deinstitucionalizaci – 
„odústavnění“ ve všech jeho podobách.  



42. 

Okamžitá povinnost Států začít plánovat s 
odpovídajícím časovým rozmezím a zdroji, v těsné  
a uctivé spolupráci s organizacemi lidí s postižením – 
nahrazení ústavní péče službami podporujícími 
nezávislý život. 

Státy by měly vytvořit transformační plány v přímé 
spolupráci s osobami s postižením, skrze jejich 
zastupující organizaci, aby bylo zajištěno plné 
začlenění do společnosti. 



Žádná zpátečka 



45. 

Státy nesmí uskutečňovat žádná opatření, která by 
zhoršila dodržování základních klíčových povinností 
pro vytvoření práva na nezávislý život a začlenění. 



Žádné zdroje 
ústavům 



51. 

Státy by měly zaručit, že veřejné ani soukromé 
peníze nebudou použity na údržbu, opravu, 
vytvoření a výstavbu stávajících a nových ústavů  
v jakékoli formě.  

Navíc musí Státy zajistit, aby nebyly zřizovány 
soukromé ústavy pod zástěrkou „komunitního 
bydlení“.  







 

http://inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2017/12/EDF_129.png








Volby  
do Evropského parlamentu 
23. – 26. května 2019. 

 

Jsou velmi důležité. 

 

Rozhodují o naplňování práv 
a o penězích na začlenění (inkluzi). 
 



• Mluvte s kandidátkami a kandidáty 

– Řekněte jim o informacích ve snadném čtení 

– Řekněte jim o věcech, které jsou pro vás 
důležité 

• Spojte se dalšími lidmi a společně pracujte 
na tom, aby tyto volby byly dobré pro 
inkluzi. 

• Jděte a hlasujte. 

 

 
 



5. – 7. června 2019, Vilnius, Litva 

 

Konference 

Europe in Action 

Rozhodování - Nezávislý život 

 
 



 18. – 20. září 2019  
 Graz, Rakousko 
 
 www.inclusion-europe.eu 

Hear  

our  

voices! 

 
Konference  
evropských  
sebeobhájců 

 
 



Let‘s keep talking! 
 

Email: m.sverepa@inclusion-europe.org 

 

Website: inclusion-europe.eu   

 

Twitter: twitter.com/InclusionEurope  

 
Facebook: facebook.com/InclusionEurope  

 
Newsletters: Include – Europe for us! 

 
Youtube: youtube.com/user/InclusionEurope  
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