
Čo potrebujeme, aby sme žili 
NEZÁVISLÝ ŽIVOT

  INFORMÁCIE: 
Osoby so zdravotným postihnutím potrebujú 

zrozumiteľné informácie v prístupných formátoch, 
aby sa mohli samostatne rozhodovať a konať.   DOSTUPNOSŤ PEER 

PORADENSTVA A ZNALOSŤ 
POZITÍVNYCH FUNGUJÚCICH 

MODELOV: 
   BÝVANIE: 

Dostupnosť prístupného bývania 
v komunite a rôznorodá podpora 
nezávislosti osoby so zdravotným 

postihnutím v tomto bývaní.

  KOMUNITNÉ SLUŽBY: 
Ľudia so zdravotným postihnutím, od narodenia 

po seniorský vek, potrebujú dostupné sociálne 
a zdravotné programy a iné služby komunitného 

charakteru. Komunitné služby a programy musia 
fl exibilne reagovať na potreby osôb so zdravotným 

postihnutím. Služby sú len vtedy komunitné, ak vytvárajú 
sieť (obec, sociálna služba, lekár, škôlka, škola, zamestnávateľ 

a pod.) okolo človeka a jeho rodiny a spolupracujú na jeho 
zotrvaní v rodinnom prostredí a v komunite.  

  OSOBNÁ ASISTENCIA: 
Je podporný nástroj, ktorý človek 

so zdravotným postihnutím potrebuje, 
pretože mu umožňuje viesť relatívne 

nezávislý a samostatný život. Ten znamená: 
žiť vo svojom prirodzenom prostredí, byť rovnoprávnym 

členom rodiny, študovať, pracovať, alebo byť iným 
spôsobom prínosom pre spoločnosť.

  PRÍSTUPNOSŤ PROSTREDIA 
A ODSTRÁNENIE BARIÉR: 

Odstránenie (snaha nestačí) inštitucionálnych, 
architektonických, komunikačných a postojových bariér, 

ktoré zabezpečia, že všetci ľudia budú schopní plne 
participovať vo svojich komunitách a celej spoločnosti.

  DOPRAVA: 
Dostupný dopravný systém 

pre každého človeka.

  INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE 
A ROVNÝ PRÍSTUP 

K ZAMESTNÁVANIU:
Osoby so zdravotným postihnutím majú 

rovnaké právo na vzdelanie a rovnaké právo 
na zamestnanie ako všetci ostatní. Ľudia so 

zdravotným postihnutím majú právo, rovnako 
ako zdraví ľudia, vzdelávať sa a zamestnať sa 

v odbore, ktorí si vyberú a zaujíma ich.

  KOMPENZAČNÉ POMÔCKY 
A RÔZNE PODPORNÉ ZARIADENIA: 
Pre ľudí so zdravotným postihnutím je potrebná 
dostupnosť  inovatívnych technológií, zariadení 

a pomôcok, aby reagovali na ich potreby 
pre nezávislý život.

  DOSTUPNOSŤ NEZÁVISLÉHO 
OBHAJOVANIA A SEBAOBHAJOBY: 
Zvýšenie informovanosti o potrebách osôb so 

zdravotným postihnutím, aby sa podporili ďalšie 
systémové, dlhodobé a celospoločenské zmeny, 

ktoré by posunuli spoločnosť 
na inkluzívnu cestu.

  CROSS-DISABILITY: 
Dôležitá je spolupráca medzi konkrétnymi ľuďmi, 

poskytovateľmi rôznych služieb, podnikateľmi, 
obchodnými spoločnosťami a tvorcami politík, aby sa 
zabezpečilo, že ľudia s akýmkoľvek postihnutím budú 

mať priznané rovnaké práva a rovnaký prístup.

Významné postavenie pre PEER PORADENSTVO 
pre osoby so zdravotným postihnutím majú práve ľudia 
so zdravotným postihnutím, prípadne ich blízki, pretože 

najlepšie chápu ich potreby. Dôležitú úlohu pri PEER 
PORADENSTVE zohrávajú svojpomocné skupiny, 

ale aj odborníci na rôzne oblasti.

Materiál vznikol v spolupráci s aktívnymi účastníkmi konferencie Nezávislý život v lete 2018. Za podporu ďakujeme Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR a Rade pre poradenstvo v sociálnej práci.
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