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ĽUDIA S MENTÁLNYM 

POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: 

VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 

2019 NA MAXIMUM 

Inclusion Europe pripravila tento dokument, 

aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré 

nám ponúkajú európske voľby v roku 2019. 

Časti 1 a 2 sú pre priaznivcov inklúzie: 

pre sebaobhajcov, pre rodinných príslušníkov, pre 

každého, kto podporuje inklúziu a pre všetkých občanov 

Európskej únie (ďalej EÚ).  

Časť 3 je pre politické strany a ich kandidátky a 

kandidátov. Môžu ju využiť orgány zodpovedné za 

organizovanie volieb a tým umožniť, aby boli prístupné 

pre čo najväčší počet ľudí.  
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ČASŤ 3  

ČO POVAŽUJE INCLUSION 

EUROPE ZA DÔLEŽITÉ, ABY 

UROBILI KANDIDÁTKY A 

KANDIDÁTI VO VOĽBÁCH DO 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

2019 

V Európe žije 7 miliónov ľudí s mentálnym postihnutím. 

V Európe žijú tiež milióny ich 

príbuzných a priateľov.  

Spolu je nás viac ako 20 miliónov. 

Väčšina z nás každý deň zažíva 

diskrimináciu a sociálne vylúčenie. 

Deti s mentálnym postihnutím často 

nemôžu chodiť do školy so svojimi 

kamarátmi a susedmi.  

Mladí ľudia s mentálnym postihnutím majú málo 

príležitostí, aby získali vzdelanie, ktoré by ich pripravilo 

na prácu. 
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Dospelí ľudia s mentálnym postihnutím často nenájdu 

vhodné a dobre platené zamestnanie. 

Stovky tisíc ľudí s mentálnym postihnutím žije 

v inštitúciách bez možnosti žiť v komunite. 

Príbuzní ľudí s mentálnym postihnutím sú často odkázaní 

na to, aby im poskytovali podporu a starostlivosť, pretože 

nie je dostatok služieb. 

Ako ľudia s mentálnym postihnutím, tak aj ich príbuzní  

nemajú k dispozícii dostatočnú zdravotnú starostlivosť, čo 

spôsobuje, že nemajú dobrý zdravotný stav.  

Veľa krajín EÚ dokonca obmedzuje ľudí s mentálnym 

postihnutím v ich volebnom práve. 

Je to nesprávne a musí sa to zmeniť. 

Každý má právo voliť. 

Ľudia s mentálnym 

postihnutím majú 

volebné právo zaručené 

v Dohovore o právach 

osôb so zdravotným 

postihnutím. 

Ale aj pre tých, ktorí nemajú volebné právo obmedzené, 

nie sú  voľby jednoduchá záležitosť. 

Kandidátky a kandidáti im nevenujú pozornosť 

a nepočúvajú ich. 

Informácie o voľbách sú veľmi zložité a poskytované 

v neprístupnej forme. 
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Témy, o ktorých sa v kampani hovorí, sú často vzdialené 

situáciám, ktoré zažívajú v živote ľudia s mentálnym 

postihnutím a ich príbuzní, a ktoré považujú za dôležité. 

Vieme, že pre kandidátky a kandidátov je náročné dostať 

sa k ľuďom a presvedčiť ich, aby išli voliť. 

Vnímame, že nízka volebná účasť je často využívaná na 

to, aby sa znižovala dôležitosť poslankýň a poslancov 

EP. 

Chceme, aby sa na voľbách zúčastnilo čo najviac ľudí. 

Preto hovoríme s ľuďmi a povzbudzujeme ich, aby išli 

voliť. 

Je pro nás dôležité, ako EÚ ochraňuje práva ľudí 

s mentálnym postihnutím a ich príbuzných. 

Vyzývame kandidátky a kandidátov 

v európskych voľbách: 

1. Venujte sa ľuďom s mentálnym postihnutím 

a ich príbuzným, ktorých je v celej EÚ viac 

ako 20 miliónov. 

2. Poskytujte jasné a prístupné informácie. 

3. Zaoberajte sa témami, ktoré sú dôležité pre 

ľudí s mentálnym postihnutím a ich 

príbuzných. 
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1. VENUJTE SA ĽUĎOM S MENTÁLNYM 

POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÝM. 

 

STRETNITE SA S NIMI, POČÚVAJTE, HOVORTE. 

Usporiadajte diskusie, na ktorých sa zúčastnia aj ľudia 

s postihnutím a ich príbuzní – vypočujete si ich názory 

a vysvetlíte svoje vlastné. 

Navštevujte ľudí s mentálnym postihnutím v školách, 

v práci; aby ste si vytvorili obraz o ich živote.  

Pamätajte si: hovorte priamo s ľuďmi s mentálnym 

postihnutím, nie iba s ich asistentmi či opatrovateľmi.  

Nezabudnite sa ich opýtať na to, čo by chceli robiť, ako 

by chceli žiť. 

Opýtajte sa ich, ako sú podporovaní, aby sa mohli 

zúčastniť na voľbách. 

ZAČLEŇTE ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM DO TOHO, ČO 

ROBÍTE. 

Keď organizujete stretnutie s témami, ktoré súvisia 

s postihnutím, vždy zapojte aj ľudí s postihnutím. 

Odmietnite účasť na stretnutiach, ak do nich nie sú 

zapojení ľudia s mentálnym postihnutím. 

Organizujte stretnutia tak, aby sa ich mohli zúčastniť aj 

rodinní príslušníci starajúci sa o ľudí s mentálnym 

postihnutím.  

Zabezpečte, aby mali v čase stretnutia k dispozícii 

odľahčovaciu službu, aby sa na stretnutí mohli zúčastniť. 
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2. POSKYTUJTE JASNÉ A PRÍSTUPNÉ 

INFORMÁCIE. 

 

SVOJ VOLEBNÝ PROGRAM PRIPRAVTE 

V ZROZUMITEĽNOM JAZYKU, KTORÉMU SA DÁ 

POROZUMIEŤ. 

Ešte lepšie, pripravte informácie v ľahko čitateľnej verzii. 

Ľahko čitateľná verzia je 

prístupná pre všetkých, 

nie iba pre ľudí 

s mentálnym 

postihnutím. 

Spojte sa s organizáciou, 

ktorá pomáha 

pripravovať informácie 

v ľahko čitateľnej verzii. 

Zistite viac o ľahko čitateľnej verzii na www.easy-to-

read.eu.   

HOVORTE O VOĽBÁCH SPÔSOBOM, KTORÉMU JE 

ĽAHKO POROZUMIEŤ. 

Hovorte ľuďom, kto môže voliť, kedy, kde a ako. 

Uistite sa, že ľudia naozaj poznajú strany, ich kandidátky 

a kandidátov.  

Počas samotných volieb sa uistite, že informácie sú 

jednoduché a zrozumiteľné. 

Môže sa to zrealizovať napríklad formou fotografií 

kandidátok a kandidátov na volebných lístkoch. 

http://www.easy-to-read.eu/
http://www.easy-to-read.eu/
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ODSTRÁŇTE PREKÁŽKY, KTORÉ ĽUĎOM BRÁNIA 

VOLIŤ. 

Umožnite ľuďom voliť tam, kde žijú.  

Uistite sa, že volebné miestnosti sú zrozumiteľne 

označené.  

Zabezpečte, aby boli 

volebné miestnosti 

vrátane hlasovacej časti 

prístupne aj pre ľudí na 

vozíku. 

 

 

Zabezpečte, aby mali ľudia k dispozícii asistenta, ak ho 

potrebujú.  

Znamená to, že asistent môže byť vo volebnej miestnosti 

a aj v priestore určenom na hlasovanie, ak je to potrebné. 

Zabezpečte náhradné možnosti pre tých, ktorí sa nemôžu 

dostaviť do volebných miestností. 

Zahŕňa to aj rodinných príslušníkov, ktorí sa o niekoho 

starajú a nemajú možnosť prísť do volebnej miestnosti.  
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3. ZAOBERAJTE SA TÉMAMI, KTORÉ SÚ 

DÔLEŽITÉ PRE ĽUDÍ S MENTÁLNYM 

POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÝCH. 

 

PRÁVA ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM 

Napĺňajte Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom hlasovania. 

Presadzujte ambicióznu Európsku stratégiu zdravotného 

postihnutia na roky 2020-2030. 

Venujte pozornosť otázkam, akými sú právo rozhodovať 

o svojom živote alebo ukončenie segregácie.   

Vylepšite prístupnosť podporou 

napĺňania Európskeho nariadenia o 

prístupnosti, a podporou ďalších 

opatrení, ktoré zabezpečia 

prístupnosť služieb a výrobkov pre 

všetkých. 

 

VOLEBNÉ PRÁVO 

Odstráňte obmedzenie volebného práva pre ľudí 

s mentálnym postihnutím. 

Zaoberajte sa prístupnosťou účasti na európskych 

voľbách a zdieľajte názory na to, ako by mohla byť 

prístupnosť vylepšená. 
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KVALITA ŽIVOTA 

Zabezpečte, aby Európska únia naplnila svoje ciele 

v zlepšovaní kvality života tak, ako sú vytýčené v Agende 

2030 Organizácie spojených národov.  

Zahŕňa to obmedzenie chudoby a zlepšenie vzdelania 

a zdravia. 

Zlepšite dostupnosť plateného zamestnania pre ľudí 

s mentálnym postihnutím a ich príbuzných v súlade so 

záväzkami Európskeho piliera sociálnych práv. 

Zahŕňa to inkluzívne vzdelávanie, prípravu 

na zamestnanie postavenú na schopnostiach a prístup 

k sociálnemu zabezpečeniu. 

 

EURÓPSKY ROZPOČET 

Zabezpečte, aby Európske fondy 

presadzovali sociálne začlenenie a 

práva chránené Dohovor o právach 

osôb so zdravotným postihnutím. 

Zabezpečte, aby sa peniaze 

z Európskeho rozpočtu používali na prechod z ústavnej 

starostlivosti k podpore v bežnom prostredí. 

Zahŕňa to poskytovanie potrebnej podpory tým, ktorí 

odchádzajú z ústavnej starostlivosti do bežného života. 

Zabezpečte, aby programy ako Erasmus+ prispievali 

k posilneniu inkluzívneho vzdelávania. 
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ZAČLENENIE A ÚČASŤ NA ROKOVANIACH 

Začleňte ľudí s mentálnym postihnutím do všetkého, čo 

robíte a týka sa ľudí s postihnutím. 

Odmietnite účasť tam, kde nie sú prítomní ľudia 

s mentálnym postihnutím a pripravujú sa zákony a 

politiky, ktoré sa ich týkajú.  

Požadujte, aby EP komunikoval prístupným spôsobom. 

Zahŕňa to poskytovanie informácií o činnosti parlamentu 

v ľahko čitateľnej verzii. 

Zabezpečiť, aby rokovania v EP boli prístupné pre 

všetkých, rovnako aj tlačené informácie a konzultácie. 

Zapojte ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných 

vždy, keď vytvárate novú politiku – aj keď sa priamo 

nedotýka ľudí s postihnutím.  

 

 


