
 

 

Výzva účastníkov projektu  
Implementácia dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím"  

v krajinách V4 

 

 

Účastníci projektu: Implementácia dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so 
zdravotným postihnutím" v krajinách V4, prítomní na Záverečnej medzinárodnej konferencii dňa 
3. novembra 2017 v Bratislave, sa na základe záverov z predchádzajúcich štyroch okrúhlych 
stolov dohodli na nasledujúcom texte Výzvy vládam krajín V4. 
 

 V záujme efektívnej implementácie dokumentu OSN: Dohovor o právach osôb so 

zdravotným postihnutím žiadame:  

 

1. Urýchliť proces ratifikácie aj Opčného protokolu k Dohovoru OSN v Poľskej 

republike.  

 

2. Upraviť platnú legislatívu tak, aby dôsledne rešpektovala princípy dôstojnosti, 

autonómnosti a nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím, v súlade 

s požiadavkami „Dohovoru“. 

 

3. V legislatíve terminologicky zjednotiť definíciu zdravotného postihnutia a  definíciu 

bezbariérovej úpravy životného prostredia tak, aby boli v súlade s medzinárodnými 

dohovormi. 

 

4. Medzirezortne zabezpečiť vytvorenie siete Centier pre včasný záchyt - diagnostiku 

a včasnú, komplexnú starostlivosť pre deti.   

 

5. Legislatívne prioritne zabezpečiť primerané podmienky pre inkluzívne vzdelávanie 

detí a mládeže v bežných školách (bezbariérové prostredie, didaktické a špecifické 

kompenzačné pomôcky, dostatočný počet asistentov učiteľov, dostatočný počet 

špeciálnych pedagógov pre bežné školy, prístupnosť školských informačných systémov).  

  

6. Riešiť harmonogram implementácie Dohovoru a rozvíjať sociálno-politickú 

stratégiu, týkajúcu sa osôb so zdravotným postihnutím za účasti komunity občanov.so 

zdravotným postihnutím   

 

7. Začleňovať osoby so zdravotným postihnutím do procesu tvorby zákonov a 

rozvojových programov v sociálnej politike, vrátane zaručenia ich primeranej účasti v 

rozhodovacích procesoch. 

 

8. Zjednotiť, zefektívniť a štandardizovať systém zdravotno-sociálneho posudzovania 

osôb so zdravotným postihnutím na účely dôchodkového zabezpečenia, poskytovania 

potrebných kompenzácií a pomoci pri odkázanosti na pomoc druhej osoby tak, aby  

systém umožňoval posudzovanému slobodnú voľbu spôsobu života aj v zmenených 

zdravotných podmienkach.  

 

9. Zvýšiť podiel poskytovania  individuálnych kompenzačných pomôcok a služieb, 

ktoré majú aktivizujúci a inkluzívny charakter. 

 

10. Riešiť podporu pri odkázanosti na individuálnu dopravu.  



11. Urýchliť proces deinštitucionalizácie a prechodu od podpory veľkých inštitúcií k 

podpore miestnych komunít a k rozšíreniu ponuky verejných služieb. Posilniť podporu 

štátu pre rodiny osôb so zdravotným postihnutím.  

 

12. Legislatívne zvýšiť podporu pracovného uplatnenia osôb so zdravotným postihnutím 

na voľnom trhu práce.  

 

13. Zabezpečiť vzdelávacie programy na zvýšenie povedomia o zdravotnom postihnutí 

a o špecifických potrebách osôb s rôznym typom zdravotného postihnutia.  

 

14. Využívať „Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj“ ako nástroj podpory rýchlejšej a 

rovnomernejšej implementácie Dohovoru vo všetkých oblastiach života spoločnosti. 
 

V Bratislave 3. 11. 2017 
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