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Kto vytvoril tento plán?
Tento plán vytvorila Rada Európy.
Rada Európy sa skladá zo 47 krajín Európy (od Pyrenejského polostrova 
až po Sibír).

Rada chce robiť veci lepšie pre každého, kto žije v Európe. 

Chce, aby Európa bola dobrým miestom na život. 

Chce, aby všetci v Európe žili spolu šťastne.
(Toto sa nazýva sociálna kohézia [súdržnosť].)

O čom je tento plán?
Rada chce robiť veci lepšie pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí 
žijú v Európe. 

Nastala veľká zmena v tom, ako ľudia chápu postihnutie. 
Ľudia so zdravotným postihnutím boli vnímaní ako pacienti, ktorí 
potrebujú pomoc. 

(Toto sa nazýva liečebný model.) 

Teraz vieme, že ľudia so zdravotným postihnutím majú byť súčasťou 
spoločnosti tak ako všetci ostatní. 
(Toto sa nazýva sociálny model.) 

1. Úvod
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Ľudia so zdravotným postihnutím musia mať rovnaké práva ako všetci 
ostatní.

Spoločnosť má zabezpečiť, aby ľudské práva boli dostupné pre všetkých 
občanov.
 

K ľuďom so zdravotným postihnutím sa má pristupovať ako 
k rovnocenným občanom. 
(Toto sa nazýva model založený na ľudských právach.)

Rada Európy vypracovala Akčný plán pre ľudí so zdravotným 
postihnutím.

Čo je cieľom tohto plánu? 

Plán verí v tie isté myšlienky ako Dohovor OSN o právach ľudí so 
zdravotným postihnutím. 

Plán bude podporovať práva a plnú účasť ľudí so zdravotným 
postihnutím na živote spoločnosti. 

Plán zlepší kvalitu života všetkých ľudí so zdravotným postihnutím 
v Európe.

Plán chce, aby sa so všetkými ľuďmi so zdravotným postihnutím 
v Európe zaobchádzalo dobre a čestne. 
Plán hovorí o všetkých veciach, ktoré sa pre to urobia.

Plán je od roku 2006 do roku 2015. 
Každá krajina Európy je iná. 
Každá krajina Európy má odlišné zákony. 

Ale tento plán je pre každého. 
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Hovorí, že každý je zodpovedný za to, že veci pre ľudí so zdravotným 
postihnutím sa budú robiť lepšie. 

To platí pre všetky krajiny.

To platí pre všetkých, ktorí tam žijú. 

To znamená služby pre ľudí so zdravotným postihnutím. 

To tiež znamená všetky štátne služby.

To tiež znamená podniky a iné organizácie. 

To znamená aj všetkých obyvateľov. 

Všetci musia pracovať spolu, aby sa to uskutočnilo. 

A čo je zo všetkého najdôležitejšie, ľudia so zdravotným postihnutím sa 
musia zúčastňovať na rozhodovaní o ich živote. 

Ľudia so zdravotným postihnutím hovoria: „Nič o nás nesmie byť bez 
nás.“ 
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Tento plán má veľa ideí. 

Rada Európy bude kontrolovať, ako je to s plánom, a premýšľať 
o spôsoboch jeho zdokonaľovania. 

Na to existuje osobitné fórum. 

Tento plán chce zastaviť diskrimináciu.

Diskriminácia znamená nečestné zaobchádzanie s ľuďmi.

Každý človek so zdravotným postihnutím môže byť 
diskriminovaný. 

Niektorí ľudia so zdravotným postihnutím majú aj iné problémy. 

Ženám a dievčatám so zdravotným postihnutím hrozí 
diskriminácia preto, lebo sú ženy. 

Ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí patria k čiernej alebo 
národnostnej menšine, hrozí diskriminácia. 

Ľuďom zo skupiny migrantov hrozí diskriminácia.

Migrant je niekto, kto nežije celý čas na tom istom mieste. 

(Toto sa nazýva dvojaká diskriminácia.) 

Existujú aj iné plány na pomoc ženám a iným skupinám. 

Ľudia, ktorí uskutočňujú Akčný plán pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, sa spájajú s ľuďmi, ktorí uskutočňujú iné plány. 
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Osobitná podpora

Niektorí ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú osobitnú 
podporu. 

Deti so zdravotným postihnutím potrebujú osobitnú podporu. 

Starší ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú osobitnú 
podporu. 

Ľudia s veľmi ťažkým alebo celkovým zdravotným postihnutím 
potrebujú osobitnú podporu. 

Ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím potrebujú osobitnú 
podporu.

Ľudia so zdravotným postihnutím zo skupiny menšín a migrantov 
potrebujú osobitnú podporu. 

(Migranti sú ľudia, ktorí žijú a pracujú mimo svojej krajiny.)

Musíme premýšľať o nových spôsoboch pomoci ľuďom, ktorí 
potrebujú osobitnú podporu. 
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2. Oblasti pôsobenia 

• Čo je v Pláne Rady Európy pre ľudí so zdravotným   
 postihnutím? 

• Plán pokrýva 15 oblastí pôsobenia. 

• Oblasť pôsobenia č. 1
 Účasť na politickom a verejnom živote

• Oblasť pôsobenia č. 2
 Účasť na kultúrnom živote

• Oblasť pôsobenia č. 3 
 Informácie a komunikácia

• Oblasť pôsobenia č. 4
 Vzdelávanie 

• Oblasť pôsobenia č. 5
 Zamestnanosť, poradenstvo pri príprave na povolanie   
 a odborná príprava

• Oblasť pôsobenia č. 6
 Prostredie stavieb 

• Oblasť pôsobenia č. 7
 Doprava

• Oblasť pôsobenia č. 8
 Život spoločenstva

• Oblasť pôsobenia č. 9
 Zdravotná starostlivosť

• Oblasť pôsobenia č. 10
 Rehabilitácia

• Oblasť pôsobenia č. 11
 Sociálna ochrana

• Oblasť pôsobenia č. 12
 Právna ochrana

• Oblasť pôsobenia č. 13
 Ochrana proti násiliu a zneužívaniu

• Oblasť pôsobenia č. 14
 Výskum a rozvoj

• Oblasť pôsobenia č. 15
 Zvýšenie povedomia
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Oblasť pôsobenia č. 1 
Účasť na politickom a verejnom živote

Plán chce:

Každá krajina má zabezpečiť, aby:

Je veľmi dôležité, aby sa všetci zúčastňovali na tom, ako 
funguje ich krajina. 
To znamená aj ľudia so zdravotným postihnutím. 
Potom bude krajina lepším a spravodlivejším miestom na život.

• každý človek so zdravotným postihnutím mohol voliť a urobiť  
 to slobodne a tajne, 

• ľudia so zdravotným postihnutím

• Uľahčiť ľuďom so zdravotným postihnutím účasť na   
 politickom a verejnom živote. 

• Pýtať sa ľudí so zdravotným postihnutím a ich organizácií, čo  
 si myslia. 

• Účasť väčšieho počtu ľudí so zdravotným postihnutím   
 vrátane žien a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a  
 tých, ktorí potrebujú osobitnú podporu.

- mohli kandidovať vo voľbách,
- mohli byť vo vláde,
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• sa ľudia so zdravotným postihnutím mohli spájať, aby ich hlas  
 bol účinnejší, 

• sa ľudí so zdravotným postihnutím pýtali, čo si myslia a 

• bralo sa do úvahy to, čo si myslia,

• informácie vlády, politických strán a iných organizácií boli  
 zrozumiteľné, 

• zasadnutia boli prístupné. 

 (Prístupné znamená, že ich možno ľahko nájsť a že sú   
 zrozumiteľné  a ľahko dostupné.)

Ľudia so zdravotným postihnutím musia byť schopní 
zúčastňovať sa na kultúrnom živote tak ako všetci ostaní. 

(Kultúra znamená umenie, šport a voľný čas.)

Oblasť pôsobenia č. 2 
Účasť na kultúrnom živote

Každá krajina má zabezpečiť: 

• aby informácie o kultúre boli zrozumiteľné,

• vhodný prístup ku kultúre,

• aby ľudia, ktorí organizujú kultúru, vedeli o zdravotnom  
 postihnutí,

• aby ľudia so zdravotným postihnutím dostali pomoc, ak sa  
 chcú stať umelcami.
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Každý potrebuje informácie o tom, čo sa deje vo svete. 

Ak ľudia poznajú svoje práva, môžu sa pridať. 

Ľudia si vedia lepšie vybrať. 

Veľa sa zmenilo v tom, ako sa veci oznamujú – najmä 
prostredníctvom počítačov a mobilov. 

Tieto zmeny musia byť dobré pre všetkých. 
Tieto zmeny musia byť dobré aj pre ľudí so zdravotným 
postihnutím. 

Ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú dostupné 
informácie. 

(Dostupné znamená, že sa dajú ľahko nájsť a že sú 
zrozumiteľné.) 

Oblasť pôsobenia č. 3 
Informácie a komunikácia
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• rovnaký prístup k informáciám, 

• aby ľudia so zdravotným postihnutím
 mali rovnaký prístup k informáciám a rovnaký osoh
 zo zmeny spôsobu komunikácie.

• aby informácie boli v rôznych podobách, 
• sem patrí aj ľahká čitateľnosť a zrozumiteľnosť, a špeciálne  
 systémy pre ľudí, ktorí nevidia alebo nepočujú, 

• týka sa to aj schôdzí a konferencií, 

• týka sa to aj informovania ľudí o dobrých nápadoch. 

Toto má platiť pre všetky informácie od vlády. 

Toto má platiť pre všetky ostatné organizácie. 

Každá krajina má zabezpečiť:

To znamená zabezpečiť:
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Vzdelávanie je veľmi dôležité pre každého. 

Vzdelávanie prebieha po celý život. 

Platí to aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. 

Ľudia so zdravotným postihnutím sa majú vzdelávať rovnako a 
na tých istých miestach ako ostatní ľudia. 

To znamená, že budú mať rovnaké príležitosti. 

To tiež znamená, že ostatní ľudia lepšie pochopia zdravotné 
postihnutie.

Každá krajina má zabezpečiť, aby: 

• existovali zákony a predpisy, ktoré majú pomôcť ľuďom so 
zdravotným postihnutím, aby sa mohli vzdelávať po celý život, 

• sa ľudia so zdravotným postihnutím vzdelávali spolu s 
ostatnými, 

• ľudia so zdravotným postihnutím mali vhodný prístup a   
 osobnú podporu a dostávali potrebnú podporu už v ranom  
 veku, 

• všetci vzdelávací pracovníci pochopili, čo je to zdravotné  
 postihnutie, 

• sa na školách a vysokých školách učilo o tom, čo je to   
 zdravotné postihnutie, a o právach ľudí so zdravotným   
 postihnutím, 

Oblasť pôsobenia č. 4 
Vzdelávanie
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sa do vzdelávania zapojili aj rodiny.• 

• sa zamestnávali ľudia so zdravotným postihnutím,

• zamestnávatelia chápali, čo je zdravotné postihnutie,

• zamestnávatelia chápali, že ľudia so zdravotným    
 postihnutím môžu byť vynikajúcimi pracovníkmi, ak sú    
 správne podporovaní,

• ľudia so zdravotným postihnutím mali rovnaké práva a   
 podmienky ako ostatní.

Ľudia so zdravotným postihnutím chcú pracovné miesta:
 - aby boli väčšmi nezávislí,
 - aby sa väčšmi začlenili do spoločnosti.

Zatiaľ však ľudia so zdravotným postihnutím nemajú tak veľa 
pracovných miest ako ostatní.

 Musí to platiť aj vtedy, keď sa uchádzajú o nejaké pracovné  
 miesto, aj keď sú na tomto pracovnom mieste. 

Musí to platiť aj pre ľudí, ktorí sa stanú zdravotne 
postihnutými potom, ako získajú pracovné miesto. 

Oblasť pôsobenia č. 5
Zamestnanie, poradenstvo pri príprave na povolanie 
a odborná príprava 

Každá krajina má zabezpečiť, aby: 
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Mladí ľudia a ženy so zdravotným postihnutím možno potrebujú 
osobitnú podporu.

Budovy musia byť prístupné pre ľudí so zdravotným 
postihnutím tak, aby sa mohli riadne začleniť do spoločnosti. 

Je to dôležité aj pre cesty a vonkajšie priestory.

Nemajú tam byť prekážky. 

(Nazýva sa to univerzálny dizajn.)

Ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú:

• dobré ohodnotenie, odbornú prípravu a podporu,

• aby bolo jasné, čo môžu robiť a čo nemôžu,

• nádej na riadnu kariéru, 

• mať taký systém dávok, ktorý im uľahčí prácu, 

• mať možnosť pracovať tam, kde chcú, a tak, ako chcú. Môže  
 to byť aj v ich vlastných podnikoch, sociálnych podnikoch  
 alebo chránených dielňach.

Oblasť pôsobenia č. 6
Prostredie stavieb
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Ľudia so zdravotným postihnutím majú právo používať dopravu 
rovnako ako ostatní. 
Potom sa môžu dostať von a cestovať. 

Doprava znamená autobusy, vlaky, autá a lietadlá. 

Každá krajina má zabezpečiť, aby:

Každá krajina má zabezpečiť, aby:

Oblasť pôsobenia č. 7
Doprava

• všetky nové verejné budovy a priestory boli prístupné a   
 bezpečné pre ľudí so zdravotným postihnutím, 

• všetky existujúce budovy boli lepšie prístupné a    
 bezpečnejšie, 

• ľudia, ktorí  navrhujú a stavajú nové budovy, to robili
 na základe univerzálneho dizajnu.

• doprava bola bezpečná a prístupná. Patrí sem aj    
 parkovanie; 
 
 
 
 
• dostupnosť dopravy pomohla aj iným ľuďom – rodičom s  
 malými deťmi alebo starším ľuďom, 
 
 
 
 
• ľudia so zdravotným postihnutím neboli diskriminovaní - 
 

• na to je tu univerzálny dizajn
• (to znamená, že neexistujú prekážky), 
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• informácie o doprave boli prístupné, 

• ľudia, ktorí navrhujú a prevádzkujú dopravu, 
 
 - vedeli o zdravotnom postihnutí, 
 - sa radili s ľuďmi so zdravotným postihnutím. 

• služby boli poskytované v spoločenstve, tam, kde všetci
 žijú, nie v zariadeniach. 
  
   Zariadenia znamenajú, že: 
 - spolu žije príliš veľa ľudí,
 - ľudia nežijú tam, kde chcú,
 - ľudia nie sú súčasťou spoločenstva.

• ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny: 
 - dostávali potrebnú pomoc, informácie a odbornú prípravu, 
 - dostávali takú podporu, aká je pre nich vhodná.

Ľudia so zdravotným postihnutím chcú žiť v spoločenstve 
nezávisle.

Týka sa to aj dospelých a rodičov so zdravotným postihnutím. 

Rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím a dospelí so 
zdravotným postihnutím potrebujú pomoc, aby mohli ostať 
spolu a byť súčasťou spoločnosti rovnako ako všetci ostatní. 

Oblasť pôsobenia č. 8
život v spoločenstve

Každá krajina má zabezpečiť, aby:
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• sa pri lekárskej starostlivosti a liečbe vždy dodržiavali 
ľudské a sociálne práva, 

• ľudia so zdravotným postihnutím dostali pomoc a mali
 rovnaký  prístup k zdravotnej starostlivosti,

• ľudia so zdravotným postihnutím dostali pomoc hneď, keď je  
 to možné,

 (Toto sa nazýva včasný zásah.)

Oblasť pôsobenia č. 9 
Zdravotná starostlivosť

Každá krajina má zabezpečiť, aby:

Patria sem:

- zdravotná a psychologická podpora, 

- denné služby a terapia, 

- možnosť stretávať sa a využívať služby poradcov.

• ľudia so zdravotným postihnutím mohli bývať v pekných  
 domoch, 
• ľudia so zdravotným postihnutím mohli bývať tam, kde všetci  
 ostatní, 

• ľudia so zdravotným postihnutím mohli zamestnať tých   
 osobných   asistentov, ktorých chcú, 
• špecializované služby pomáhali ľuďom so zdravotným   
 postihnutím byť súčasťou spoločenstva, 

• základné služby pomáhali ľuďom so zdravotným postihnutím  
 byť súčasťou spoločenstva. 
 (Základné služby sú tie služby, ktoré využívajú všetci ostatní.  
 Patrí sem aj doprava.)
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• zdravotná starostlivosť rozpoznala odlišné potreby mužov a 
žien, 

• ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny dostali dobré 
informácie o zdravotnej starostlivosti.

 musí sa to robiť s úctou a musí to byť jasné a prospešné. 

• sa plne zúčastňovali na rozhodnutiach o ich zdraví, 

• sa ich rodiny, priatelia alebo poradcovia zúčastňovali na 
tomto rozhodovaní, ak to ľudia so zdravotným postihnutím 
chcú alebo potrebujú, 

• všetci zdravotnícki odborníci vedeli o zdravotnom 
postihnutí, a aby vedeli, ako majú reagovať na potreby ľudí 
so zdravotným postihnutím.

Oblasť pôsobenia č. 10 
Rehabilitácia

• Rehabilitácia znamená pomoc ľuďom so zdravotným   
 postihnutím dostať sa späť do spoločenstva a byť jeho   
 súčasťou tak ako všetci ostatní. 

 To znamená byť schopný dostať od života čo najviac. 

• sa ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín pýtali, čo chcú  
 oni,

Každá krajina má zabezpečiť, aby:
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• existovali dobré rehabilitačné služby v oblasti:

   - zdravotníctva,
   - vzdelávania,
   - bývania,
   - prípravy na povolanie.

sa zamestnávatelia zúčastňovali na hľadaní čo najlepšieho • 
spôsobu, ako pomôcť ľuďom so zdravotným postihnutím 
získať nové pracovné miesto alebo vrátiť sa na staré.

• peniaze a služby boli poskytované spravodlivo a po riadnom 
posúdení,

• ľudia so zdravotným postihnutím neboli chudobní,

• spôsob, ako sa robia veci, bol zrozumiteľný,

Tieto služby musia fungovať spolu.

Sociálna ochrana znamená peniaze, ktoré vláda a služby 
potrebujú na to, aby každý mohol byť súčasťou spoločenstva.

Oblasť pôsobenia č. 11
Sociálna ochrana

Každá krajina má zabezpečiť, aby:
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• ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny vedeli o 
službách,

• ľudia, ktorí poskytujú tieto služby, pracovali spolu s 
organizáciami ľudí so   zdravotným postihnutím, aby sa veci 
zlepšili,

• plán chce najmä to, aby ľudia so zdravotným postihnutím 
dostali pomoc pri získavaní pracovných miest.

• všetky zákony boli spravodlivé k ľuďom so zdravotným 
postihnutím, 

• ľudia, ktorí tvoria a uplatňujú zákony, chápali zdravotné 
postihnutie, 

 
• informácie o zákonoch boli prístupné, 
 

• ľudia so zdravotným postihnutím mali nezávislých poradcov, 
ktorí im pomôžu so zákonnými právami, 

 

• ľudia so zdravotným postihnutím mohli vlastniť majetok, 
 
• sa nevykonávali lekárke pokusy na ľuďoch so zdravotným 

postihnutím.

Zákon musí chrániť ľudí so zdravotným postihnutím rovnako 
ako ostatných. 

Pre ľudí so zdravotným postihnutím musí byť právny poriadok 
prístupný rovnako ako pre ostatných. 

Oblasť pôsobenia č. 12 
Právna ochrana

Každá krajina má zabezpečiť, aby:
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• dobré zákony a systémy na ochranu ľudí so zdravotným 
postihnutím, 

• pracovníci, ktorí pomáhajú ľuďom so zdravotným 
postihnutím, mali odbornú  prípravu, ako si poradiť so 
zneužívaním, 

• sudcovia a polícia chápali zdravotné postihnutie, 

• brali vážne zneužívanie ľudí so zdravotným postihnutím, 

• každý v spoločnosti vedel, že zneužívanie nesmie nastať,

Ľudia so zdravotným postihnutím musia byť oslobodení od 
násilia a zneužívania. 

Najmä títo ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú 
osobitnú ochranu: 
 - ženy so zdravotným postihnutím,
 - ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím.

Oblasť pôsobenia č. 13 
Ochrana proti násiliu a zneužívaniu 

Každá krajina má zabezpečiť, aby:
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• sa ľuďom so zdravotným postihnutím ponúkla odborná 
príprava a informácie, ktoré im pomôžu zastaviť 
zneužívanie, 

• ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny dostali 
podporu, ak boli zneužívaní.

• aby sa informácie získavali rovnako, 

• aby sa nezneužívali súkromné informácie, 

• aby informácie pomáhali ľuďom so zdravotným postihnutím 
mať rovnaké práva, 

• aby sa hľadali nové nápady, 

• aby sa nové nápady dostali aj k ostatným, 

• aby sa ľudia so zdravotným postihnutím zúčastňovali na 
výskume,

(Výskum a rozvoj znamená: 
  - vynájdenie dobrých vecí,
  - spôsob, ako môžeme robiť veci lepšie.)

Oblasť pôsobenia č. 14 
Výskum a rozvoj

Každá krajina má zabezpečiť:
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• dobré zákony a systémy na ochranu ľudí so zdravotným 
postihnutím,

• aby pracovníci, ktorí pomáhajú ľuďom so zdravotným 
postihnutím, mali odbornú prípravu, ako si poradiť so 
zneužívaním,

• aby sudcovia a polícia chápali zdravotné postihnutie,

• aby brali vážne zneužívanie ľudí so zdravotným postihnutím,

• aby každý v spoločnosti vedel, že zneužívanie nesmie 
nastať,

• aby sa ľuďom so zdravotným postihnutím ponúkla 
odborná príprava a informácie, ktoré im pomôžu zastaviť 
zneužívanie,

• aby ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny dostali 
podporu, ak boli zneužívaní.

(„Výskum a rozvoj“ znamená:
  - vynájdenie dobrých vecí,
  - spôsob, ako môžeme robiť veci lepšie.)

Oblasť pôsobenia č. 14
Výskum a rozvoj

Každá krajina má zabezpečiť, aby:
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• sa osobitná pozornosť venovala tomu, ako pomôcť: 
 -  ženám so zdravotným postihnutím,
 -  starším ľuďom so zdravotným postihnutím;

• sa našli lepšie spôsoby vytvárania vecí tak, aby pomohli 
ľuďom so zdravotným postihnutím.

Oblasť pôsobenia č. 15
Zvýšenie povedomia

Ľudia, ktorí nemajú zdravotné postihnutie, majú: 

  - chápať zdravotné postihnutie,

  - považovať ľudí so zdravotným postihnutím za   
    rovnocenných, 
  - považovať ich za ľudí, ktorí majú rovnaké práva,

- považovať ich za ľudí, ktorí im majú čo ponúknuť. 
(Toto sa nazýva zvýšenie povedomia.) 

Ale zatiaľ všetci takto nerozmýšľajú.

Treba pomôcť ľuďom, aby zmenili spôsob myslenia. 

(Toto sa nazýva zmena postoja.)

Je to veľmi dôležité. 

Dobré zákony a pomoc nestačia.
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• sa v informáciách od vlády vytváral dobrý obraz o ľuďoch so 
zdravotným postihnutím, 

• sa všetci dozvedeli o rovnakých právach ľudí so zdravotným 
postihnutím, 

• sa všetci dozvedeli, čo im môžu dať ľudia so zdravotným 
postihnutím, 

• sa pracovalo s médiami, 

 (Médiá - to sú televízia, rozhlas, filmy, časopisy, noviny, 
reklamy.) 

• ukázali ľuďom s väčším zdravotným postihnutím jednoduché 
veci, a aby povedali ľuďom viac o zdravotnom postihnutí, 

• pomohli ľuďom so zdravotným postihnutím v dobrých 
kontaktoch s médiami. 

Každá krajina má zabezpečiť, aby:
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S ľuďmi so zdravotným postihnutím možno zaobchádzať 
nečestne. 

Aj s niektorými ďalšími skupinami možno zaobchádzať 
nečestne. 

Patria sem deti, ženy, starší ľudia, ľudia z národnostných 
menšín a migranti. 

(Migranti sú ľudia, ktorí žijú a pracujú v inej krajine.) 

Rada Európy a členské štáty majú osobitné plány na pomoc 
týmto ďalším skupinám. 

Niekedy aj ľudia z týchto iných skupín majú zdravotné 
postihnutie. 

Preto Plán pre ľudí so zdravotným postihnutím musí byť v 
súlade s týmito inými plánmi. 

(Toto sa nazýva všeobecná súvislosť.)

3. Všeobecná súvislosť
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Realizácia znamená uskutočniť veci.

Je vecou každej krajiny, aby tento plán uskutočňovala. 

Každá krajina má iné zákony, peniaze a spôsoby, ako robiť veci. 

Každá krajina má iné zámery, čo urobí skôr. 

Ale plán chce, aby každá krajina:
 
 - zabezpečila, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali  
        rovnaké práva, 

 - stále dbala o účasť ľudí so zdravotným postihnutím, 

 - zabezpečila, aby plán pre ľudí so zdravotným postihnutím  
   fungoval spolu s inými plánmi.

4. Realizácia a pokračovanie

Plán chce, aby každá krajina:

• mala lepší univerzálny dizajn (bez bariér), 

• zlepšila svoje služby, 

• mala dobrých pracovníkov s dobrou odbornou prípravou,
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Rada pomôže členským štátom, ak o pomoc požiadajú. 

Rada bude získavať informácie z každého členského štátu. 

Rada pomôže ľuďom v jednotlivých krajinách, aby sa mohli učiť
jedni od druhých. 

Rada sa podelí o dobré nápady. 

Rada bude podávať správy Výboru ministrov Rady Európy. 

Postará sa o účasť ľudí so zdravotným postihnutím a tých,
ktorí ich podporujú. 

Všetky veci bude robiť prostredníctvom Fóra. 

(Fórum je miesto, kde sa ľudia stretávajú, aby si navzájom 
vymenili dobré nápady.) 

• zabezpečila, aby zdravotné postihnutie bolo súčasťou 
základných služieb. 

 
 (Základné služby sú služby, ktoré využívajú všetci ľudia.)

Čo urobí Rada Európy?
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800 miliónov obyvateľov v Európe
47 členských štátov

http://www.coe.int/
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