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SLOVO PREZIDENTA
Evropský rok osob se zdravotním posti ením skon il a je na nás, vytvo it si názor na
to, zda byl úsp ný nebo ne.
Osobn tento rok pokládám za jedine nou iniciativu, historický okam ik pro celé hnutí
osob se zdravotním posti ením, který bude mít velký dosah a já na n j budu dlouho
vzpomínat.
Vyty ili jsme si ambiciózní cíle a i kdy jsme v ech nedosáhli, domnívám se, e jsme
k jejich dosa ení v blízké budoucnosti mnohem blí .
Je samoz ejm obtí né posoudit, zda Rok splnil jeden z hlavních cíl : zvý it a zlep it
pov domí o právech osob se zdravotním posti ením mezi irokou ve ejností a
hlavními zainteresovanými skupinami. Podle mého názoru, byl rok 2003 v tomto
smyslu velmi významný: stále více lidí se u í pou ívat jazyk, zalo ený na právech a
ijímá p ístup ke zdravotnímu posti ení, který má stejné východisko.
Nelze ov em zapomenout na to, e Rok samotný nebyl pouhým cílem, ale za átkem
nové éry.
Bude záviset pov inou na nás, na na í schopnosti stav t na této události, na tom,
zda doká eme zajistit kontinuitu výsledk Evropského roku a tyto dále rozvíjet.
Jako zástupci a obhájci Evropan se zdravotním posti ením jsme si v domi, co v e je
je
t eba vykonat. Jsme si v domi i toho, e p i trvalém zlep ování ivota osob se
zdravotním posti ením hrajeme klí ovou roli.
Vydání této zprávy se kryje s roz ením Evropské unie. Je pro m velkou ctí a
pot ením, být prezidentem Evropského fóra zdravotn posti ených v této d le ité
chvíli, kdy se na imi ádnými leny stanou organizace zdravotn posti ených z 10
nových lenských zemí EU. Od té chvíle zastupujeme v Evropské unii 50 milión osob
se zdravotním posti ením.
Tento úvod bych rád zakon il pod kováním vám v em, kte í jste p isp li k na í
innosti v minulém období a v ím, e tato Výro ní zpráva bude správn odrá et
na i týmovou práci vykonanou v tomto roce.
Yannis Vardakastanis
Prezident EDF

EVROPSKÝ ROK OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTI ENÍM
Rozhodnout, zda byl rok 2003 dobrý nebo patný není jednoduché. Odpov
není
jednotná a závisí na o ekáváních ka dého z nás. Navzdory evidentní nejistot tohoto
pocitu, v eobecn panuje pocit uspokojení. Tento první p ehled se zam uje na
hodnocení Evropského roku na úrovni Evropské unie.
VYTVO ENÍ NOVÝCH SPOJENC , POSILOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH
Jedním z vrchol Evropského roku byl Kongres o médiích a zdravotním posti ení,
který se konal za eckého p edsednictví EU. Klí em k jeho úsp chu byla ú ast EDF na
íprav kongresu a návrhu záv re né deklarace spolu s nejv ími evropskými médii
a mediálními et zci, v etn reklamních a komunika ních spole ností. Spolupráce
mezi EDF a t mito médii umo nila vznik evropského et zce pro média a zdravotní
posti ení.
innosti EDF v rámci Evropského roku spo ívalo ve vytvo ení pevných
kontakt s n kterými evropskými spole nostmi, které se záhy staly partnery
Evropského roku osob se zdravotním posti ením. Tyto spole nosti za aly rychle
spolupracovat a vytvo ily neformální et zec, který EDF od po átku pova oval za
klí ového partnera. Spole nosti si vá ily toho, e jejich partnerem je organizace
zastupující osoby se zdravotním posti ením, a to jak na evropské tak na národní
úrovni.
ZDRAVOTNÍ POSTI ENÍ V P ISTUPUJÍCÍCH ZEMÍCH
Rozpo et Evropského roku nepo ítal s financemi pro p istupující zem . Navzdory
tomu, m l Evropský rok i v t chto zemích velký dopad, a to nejen ve zvy ování
pov domí, ale p edev ím na politické úrovni.
V roce 2003 EDF rovn
v p istupujících zemích realizovalo projekt Budování
akceschopnosti. Projekt byl financován z programu Phare - Generálním editelstvím
pro roz ení Evropské komise. Jedním z cíl Evropského roku osob se zdravotním
posti ením bylo posílení hnutí zdravotn posti ených; a tento cíl byl zcela jist v 10
istupujících zemích, které se zapojily do projektu EDF Budování kapacity, spln n.
ZAPOJENÍ ZDRAVOTNÍHO POSTI ENÍ DO HLAVNÍHO PROUDU
K dal ím hlavním cíl m innosti EDF v tomto roce pat ilo zakotvení oblasti
zdravotního posti ení do politického programu ady zájmových skupin. Díky
Evropskému roku se poda ilo za lenit rozm r zdravotního posti ení do oblasti
mláde e a kultury, kde se na tuto problematiku asto zapomínalo. Nepochybn
eme prohlásit, e se zdravotní posti ení za alo b hem roku 2003 mnohem více
posuzovat z perspektivy lidských práv.

EVROPSKÝ PARLAMENT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTI ENÍM
Pokud bychom m li vybrat zásadní moment roku 2003, jedná se zcela ur it o
Evropský parlament osob se zdravotním posti ením. Toto historické plenární
shromá
ní, které se uskute nilo díky finan ní podpo e z rozpo tu Evropského roku
a bylo organizováno EDF, znovu prokázalo, jak významný vztah má Evropský
parlament k zále itostem zdravotního posti ení. Pro 200 oficiálních delegát se
zdravotním posti ením z 28 evropských zemí znamenalo toto jednání
nezapomenutelnou zku enost.
Rezoluce, kterou Evropský parlament zdravotn posti ených na svém jednání p ijal,
ovlivnila zprávu Evropského parlamentu Rovné p íle itosti pro osoby se zdravotním
posti ením: Ak ní plán , kterou vypracoval Mario Mantovani, poslanec EP, je byla
schválena v dubnu 2004.
ZVLÁ TNÍ SM RNICE O ZDRAVOTNÍM POSTI ENÍ
Zcela jasn je nejv ím zklamáním, e se v rámci Evropského roku nepoda ilo zahájit
proces p ípravy zvlá tní sm rnice o zdravotním posti ení. Evropská komisa ka pro
zam stnanost a sociální v ci Anna Diamantopoulou na záv re né konferenci k EROZP
v ím prohlásila, e zvlá tní sm rnice o zdravotním posti ení bude, co byla zpráva,
kterou hnutí zdravotn posti ených rádo p ijalo. Komisa ka ale bohu el neuvedla
esný kalendá p ípravy této sm rnice a proto musíme v na em úsilí i nadále
vytrvat.
ROZ

ENÍ

Dlouho o ekávané datum kone
p lo: 1. kv tna 2004 se 10 nových lenských
zemí p ipojilo k Evropské unii. Je t eba p iznat, e EDF ud lalo v e, co bylo v jeho
silách, aby se na toto datum p ipravilo. Projekt EDF Budování akceschopnosti,
realizovaný v 10 zemích st ední a východní Evropy, byl velkým úsp chem.
PROJEKT BUDOVÁNÍ AKCESCHOPNOSTI
V rámci projektu se v minulém roce uskute nila ada akcí.
Ve v ech 10 p istupujících zemích se konaly Informa ní seminá e o EU (Bulharsko,
eská republika, Estonsko, Litva, Loty sko, Ma arsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko
a Slovinsko). Tématy seminá byl p edev ím informace o evropských institucích,
nediskrimina ní lánek 13 Smlouvy EU a evropská Sm rnice o rovném zacházení v
zam stnání a dal í sm rnice EU v oblasti dopravy a telekomunikací.
Vznikly velmi podrobné národní zprávy o situaci osob se zdravotním posti ením ve
ech zmín ných zemích, které byly rozeslány na národní i evropské úrovni. Zprávy
byly p edlo eny i na jednání meziparlamentní skupiny pro zdravotní posti ení EP,
které se konalo v dubnu 2004 a jeho tématem bylo roz ení.

Vznikly pracovní skupiny, které spolupracovaly s odborníky EDF a jejich spole ná
innost vedla k výsledk m nap . v oblastech vzd lávání a zam stnávání.
V Ma arsku a Rumunsku, jediných zemích, které dosud nem ly národní federace
organizací zdravotn posti ených, vznikly národní rady. V ostatních zemích, kde
národní rady ji existovaly, se posílila lenská základna.
Komunikaci se sekretariátem EDF a po ádání r zných národních akcí zaji ovali tzv.
koordináto i EU.
Delegace z 10 národních rad se zú astnily studijní cesty do Bruselu, v jejím rámci
nav tívily Evropskou komisi, Evropský parlament, Mise p istupujících zemí, jednaly se
zástupci evropských nestátních a neziskových organizací. Vrcholem byly seminá e,
vedené pracovníci sekretariátu EDF, se zam ením na lobování, komunikaci a
spolupráci s médii.
Sekretariát EDF vypracoval dokumenty, které m ly národní rady lépe seznámit
s iniciativami EU ve vztahu k r zným souvisejícím politickým oblastem.
ast zástupc národních rad na ad akcí EU a EDF (Valné shromá
ní EDF,
Evropský parlament zdravotn posti ených, záv re ná konference k Evropskému
roku) p isp la ke zvý ení jejich aktivní úlohy v rámci EDF a ujistila je v tom, e EDF
zohled uje jejich práci ve své vlastní innosti.
ÁDNÉ LENSTVÍ V EDF
innost vykonaná v rámci projektu umo nila v em národním radám ze zemí, které
v kv tnu 2004 vstoupily do EU, stát se, v souladu s kritérii EDF, jeho ádnými leny.
Národní rady Bulharska Rumunska se staly pozorovateli, ekající na vstup svých zemí
do EU.
ANTIDISKIMINACE
enos Sm rnice EU o rovném zaházení na pracovi ti zaznamenal jen malý pokrok.
Jen malý po et lenských stát ji transponoval do daného termínu, 3. prosince 2003.
Ty zem , které tak u inily musí je
správný p enos prokázat. V minulém roce
nedo lo k ádnému výraznému posunu sm rem k priorit EDF, zvlá tní sm rnici o
zdravotním posti ení.
SM RNICE EU O ROVNÉM ZACHÁZENÍ
V minulém roce EDF pokra ovalo ve sledování Sm rnice 2000/78 o rovném zacházení
v zam stnání, respektive jejího p enosu do národní legislativy lenských stát . Této
zále itosti EDF v novalo zvlá tní jednání, které se konalo v íjnu 2003 v Janov .

Ke konci dubna 2004 lze konstatovat v tomto ohledu následující:
4 lenské státy uv domily Evropskou komisi o p enosu Sm rnice: Itálie, pan lsko,
védsko, Portugalsko;
3 lenské státy (Dánsko, Francie a Velká Británie) po ádaly o prodlou ení lh ty
implementace;
9 lenských stát formáln o implementaci neinformovalo.
Ve vztahu k nových lenským zemím je situace slo it
nedo lo k implementaci.

í. V

ádné z nich dosud

NOVÁ ZVLÁ TNÍ SM RNICE O ZDRAVOTNÍM POSTI ENÍ
Navzdory ad po adavk ze strany evropského hnutí osob se zdravotním
posti ením, Evropského parlamentu, Evropského hospodá ského a sociální výboru a
dal ích, neuznala Evropská komise, e je as vhodný k zahájení procesu p ípravy
vý e uvedené sm rnice. I po Evropském roce 2003 z stává zvlá tní sm rnice o
zdravotním posti ením zásadní prioritou EDF.
Na záv re né konferenci k Evropskému roku ( ím, prosinec 2003) prohlásila
evropská komisa ka pro zam stnávání a sociální v ci, Anna Diamantopoulou, e
zvlá tní sm rnice o zdravotním posti ení bude . Nicmén neuvedla, kdy bude proces
zahájen. EDF je stále velmi aktivní v rámci konzultací nad nedávno vydaným Zeleným
papírem o nediskriminaci a vyu ívá této p íle itosti k upozorn ní na tento zásadní
legislativní dokument.
esto je Evropský rok pova ován za ú inný prost edek ke zvý ení pov domí o
nezbytnosti existence Sm rnice mezi v emi relevantními zájmovými skupinami.
ZDRAVOTNÍ POSTI ENÍ JAKO ZÁLE ITOST LIDSKÝCH PRÁV
ed n kolika lety pova ovalo zdravotní posti ení za zále itost lidských práv jen
kolik pokrokových nevládních organizací. Situace se drasticky zm nila v minulých
letech a p edev ím v roce 2003. Respektování lidských práv osob se zdravotním
posti ením ale stále nelze pova ovat za v eobecn uznávané.
ZPRÁVA EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Zpráva, kterou ka doro
vydává Evropský parlament Lidská práva v EU vyvolala
v tomto roce bou livou debatu mezi EDF a jedním poslancem EP. Poprvé m la zpráva
obsahovat oddíl v novaný lidským práv m osob se zdravotním posti ením. Na toto
rozhodnutí m l jasný vliv Evropský rok 2003. Nicmén , zakotvení tohoto lánku do
zprávy napadl jeden ze spoluzpravodaj , který pova oval zdravotní posti ení za
zále itost, která nále í do sociální politiky a netýká se lidských práv. EDF zahájila
intenzívní kampa , kterou siln podporovali i jeho lenové s d razem na fakt, e
práva osob se zdravotním posti ením jsou denn poru ována. Výsledkem bylo
schválení zprávy se zkrácenou, nicmén stále výraznou ástí, v novanou lidským

práv m osob se zdravotním posti ením.
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTI ENÍM V ÚSTAVECH
V daném období Inclusion Europe zahájila velmi zajímavý projekt, jeho cílem bylo
zkoumat situaci osob se zdravotním posti ením, které ijí v ústavech 8 lenských
zemí EU a p istupujících zemích. EDF zastoupil v p ípravném výboru Henri Faivre,
edseda výboru pro kombinované posti ení.
BIOETIKA
Na základ p ínosné diskuse, byla na Valném shromá
ní v kv tnu 2003
jednohlasn schválena rezoluce o prenatálním diagnostikování zdravotního posti ení.
Výbor EDF pro lidská práva p ipravil novou rezoluci o bioetice a zdravotním posti ení,
která se bude projednávat na p tím Valném shromá
ní EDF v kv tnu 2004.
ad pro lidská práva
Velmi neo ekávan rozhodla v únoru 2004 Evropská rada o zalo ení Ú adu pro lidská
práva. EDF rychle reagovalo na návrh, který zaji uje osobám se zdravotním
posti ením místo v tomto novém procesu.
EDF V ORGANIZACI SPOJENÝCH NÁROD
EDF je stále velmi aktivní v podpo e Mezinárodní úmluvy o lidských právech osob se
zdravotním posti ením a úzce spolupracuje s OSN.
DRUHÉ JEDNÁNÍ AD HOC VÝBORU
Druhé jednání Ad hoc výboru se konalo v New Yorku v ervnu 2003. EDF zastupoval
na jednání editel sekretariátu. Sedm z patnácti delegací bylo tvo eno zástupci
organizací zdravotn posti ených (Rakousko, Dánsko, Finsko, N mecko, Holandsko,
pan lsko, Velká Británie).
Mezi v emi zainteresovanými stranami panuje shoda, e výsledkem procesu musí být
nová mezinárodní úmluva.
í ást jednání se v novala nalezení správné metodiky, která by úmluvu
realizovala v praxi. Rozhodlo se o vytvo ení pracovní skupiny, tvo ené 27 zástupci
vládních delegací, 12 zástupci z organizací zdravotn posti ených a 1 zástupce
Komise pro lidská práva (Human Rights Commission).
12 míst ur ených organizacím bylo rozd leno následovn : 7 pro mezinárodní lenské
organizace Mezinárodní aliance pro zdravotní posti ení (IDA) a 5 pro organizace
zdravotn posti ených z r zných region sv ta, p em EDF získala 1 místo za
Evropu.

EDF podporuje koordinaci mezi organizacemi zdravotn posti ených
Za finan ní podpory Fundacion ONCE a CERMI a pan lské národní rady zdravotn
posti ených uspo ádalo EDF v prosinci 2003 v Madridu jednání pro 12 len pracovní
skupiny z organizací zdravot posti ených.
Jednání posílilo porozum ní jednotlivým oblastem úmluvy ve vztahu k typ m
zdravotního posti ení a region m. Vedoucím delegace EDF byl na tomto jednání
prezident Yannis Vardakastanis.
JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY V LEDNU 2004
Prezident, editel a referent pro politiku EDF se zú astnili prvního jednání pracovní
skupiny, které se konala v lednu 2004 v New Yorku. Jednání bylo velmi intenzivní a
ínosné, výsledkem byl návrh textu, který je v sou asnosti podkladem pro Ad hoc
výbor. EDF se na textu podílela a jednala s n kterými zástupci EU v pracovní skupin
mecko, Irsko, Slovinsko, védsko).
EDF OVLIV UJE POZICI EU
Od po átku procesu EDF pracuje na zaji ní podpory ze strany Evropské unie. Po
lednovém jednání vyzvalo EDF své leny, aby v souvislosti s úmluvou jednali se svými
vládami. EDF dále pozvalo zástupce irské vlády, který se ú astní p ípravy úmluvy na
jednání p edsednictva (b ezen 2004, Dublin).
V polovin dubna EDF dokon ilo nový text, který obsahuje p ipomínky k textu
schválenému na prvním jednání pracovní skupiny. Tento text EDF zaslalo i lenským
stát m EU a bude p edlo en i pracovní skupin Rady Evropské unie, která se
Úmluvou OSN zabývá, a to t i týdny p ed konáním t etího zasedání Ad hoc výboru.
SOCIÁLNÍ POLITIKA
ZAM STNÁVÁNÍ
Poslední evropské údaje uvád jí, e osoby s zdravotním posti ením jsou stále velkou
rou vylu ovány z trhu práce. Evropský výzkum o podílu pracovní síly z minulého
roku, který obsahuje i zvlá tní ást, v novanou zdravotnímu posti ení, ukazuje, e
78% osob s t kým zdravotním posti ením je vylou eno z trhu práce a
nezam stnanost této skupiny osob je dvakrát vy í ne u osob bez zdravotního
posti ení.
Spole ná evropská zpráva o zam stnanosti z roku 2004 uvádí, e ú inn í integrace
osob se zdravotním posti ením je základem pro zvý ení zam stnanosti a prosazování
sociální soudr nosti.
EDF na evropské úrovni aktivn prosazovala dal í akce, které by rozvíjely
zam stnanost osob se zdravotním posti ením a za lenilo zdravotní posti ení do
hlavního proudu Evropské strategie zam stnanosti. Výsledkem je nová Evropská

strategie zam stnanosti, která, p esto e je v rozsahu zjednodu ená a omezená,
obsahuje dal í odkazy k osobám se zdravotním posti ením a po aduje, aby lenské
státy vyty ily cíle k výraznému sní ení nezam stnanosti znevýhodn ných a
diskriminovaných skupin, v etn osob se zdravotním posti ením a odstranily pasti
zp sobené ne inností a rozvíjely pracovní pobídky.
V souvislosti s Evropským rokem osob se zdravotním posti ením se Evropská komise
rozhodla zahájit Ak ní plán rovných p íle itostí pro osoby se zdravotním posti ením a
jeho první fáze se zam uje práv na zam stnanost.
Mezi navrhované normy pat í i p íprava pracovního dokumentu, na n
se podílí i
EDF. Dokument radí lenským zemím jakým zp sobem za lenit oblast zdravotního
posti ení do r zných pokyn Evropské strategie zam stnanosti.
EDF se rovn bude podílet na p íprav Dvouleté evropské zprávy o situaci osob
se zdravotním posti ením v Evrop , její vydání se plánuje na konec roku 2005.
Zpráva bude obsahovat i ást o zam stnanosti. EDF také vydá svou vlastní zprávu a
v rámci svých kontakt bude podporovat vým n informací o nejlep ích praktikách
v oblasti norem pro pozitivní akce, nap . kvóty pro zam stnávání a iniciativy
zam stnávání a tímto zp sobem podporovat lobování na národní úrovni. V dubnu
2004 EDF uspo ádalo seminá pro organizace ze zemí EU, p istupujících zemí a
evropské nevládní organizace. Z jednání se p ipravuje zpráva.
SOCIÁLNÍ ZA LE OVÁNÍ
hem Evropského roku osob se zdravotním posti ením byla v nována zdravotnímu
posti ení v í pozornost také v národních ak ních plánech sociálního za le ování,
které lenské státy p edkládají Evropské komisi.
EDF se aktivn ú astnilo Evropského kulatého stolu o sociálním za le ování (Turín,
íjen 2003) a jeho zástupce tam p ednesl p ísp vek o p ístupu ke slu bám pro osoby
se zdravotním posti ením. EDF se bude také podílet na p íprav dal ího kola tohoto
jednání.
EDF také posílilo kontakty s partnery v této oblasti, p edev ím s Evropskou komisí a
Evropským sdru ením proti chudob (European Anti-Poverty Network). Zástupci EDF
byli p izváni k vystoupením o zapojování zdravotního posti ení do hlavního proudu
pro lenské organizace EAPN.
Navzdory pozitivnímu vývoji jsou normy, zam ené na osoby se zdravotním
posti ením a za le ování zdravotního posti ení do hlavního proudu v Národních
ak ních plánech omezené. Je to zp sobeno p edev ím nedostate ným zapojením
organizací zdravotn posti ených do p ípravy t chto plán . Velkou pozornost je
rovn t eba v novat Evropskému ak nímu plánu rovných p íle itostí pro osoby se
zdravotním posti ením, který nedávno schválila Evropská komise.

VE EJNÉ ZAKÁZKY
EDF úsp
lobovala za za len ní sociální klauzule o nových pravidel EU pro ve ejné
zakázky a zvlá
norem na podporu zam stnávání osob se zdravotním posti ením a
ístupnost výrobk , práce a slu eb pro osoby se zdravotním posti ením.
Nová legislativa, která upravuje proces zadávání ve ejných zakázek na práci, zbo í a
slu by ve v ech sektorech, p edstavuje objem 1 mld.
ro
. Navíc bude mít
významný dopad na celou Evropskou unii, p edev ím na regionální a místní úrovn ,
v oblasti dopravy, infrastruktury, vystav ného prost edí, územního plánování, v ech
typ slu eb ( koly, nemocnice, ministerstva, ), dodávek vody, odpadu, atd.
ina zbo í, slu eb, budov a silnic, které ka doro
státní a ve ejná správa nabízí,
je bariérová a osoby se zdravotním posti ením, které tvo í 10% u ivatel , je
nemohou vyu ívat. Tyto p eká ky lze snadno odstranit na úrovni plánování, proto e
pozd í a následná adaptace a úpravy mohou být drahé obtí
proveditelné.
Ve ejné zakázky mohu být také význa ným nástrojem zam stnávání. Zavedení
pozitivních pobídek pro spole nosti, které najímají osoby z diskriminovaných skupin
nebo skupin vylou ených z trhu práce, jako jsou i osoby se zdravotním posti ením, je
inným nástrojem cesty kup edu.
EDF trvá na odpov dnosti ve ejné správy za zaji ní toho, aby v ichni ob ané,
etn ob an se zdravotním posti ením, mohli t it z ve ejných investic.
Nové sm rnice p edvídají, jako následek preceden ního práva, mo nost, aby ve ejná
správa zavedla, krom technických a ekonomických po adavk , i sociální ohled p i
kone ném výb ru ve ejné zakázky, podle specifikace ve výb rovém ízení a do
ur itého procenta celkové nabídky. Ve ejná správa navíc m e spole nosti, která
ve ejnou sout
vyhraje, ur it jisté podmínky, nap . zam stnávání osob se
zdravotním posti ením.
lenské státy také mohou ro
vy lenit ur itý objem zakázek spole nostem, které
zam stnávají více ne 50% osob se zdravotním posti ením.
V nových sm rnicích jsou také uvedeny po adavky na p ístupnost zbo í, slu eb a
práce, které jsou p edm tem zakázky. Technická specifikace slu eb by m la
v nejvy í mo né mí e obsahovat po adavky na p ístupnost.
SPOLUPRÁCE NA ROZVOJI
Evropské fórum zdravotn posti ených spolupracuje s Mezinárodním konsorciem pro
zdravotní posti ení a rozvoj (IDDC). Cílem spolupráce je podpora zviditel ování
zdravotního posti ení v rozvojové politice EU.
EDF se zvlá
podílelo na
ení informací o pokynu Evropské komise zdravotním
posti ení a spolupráci na rozvoji. Dokument vznikal v úzké spolupráci Evropské

komise, EDF a IDDC. EDF podporovala globální et zec organizací zdravotn
posti ených v tom, aby kontaktovaly své delegace p i Evropské komisi a prosazovaly
implementaci svých p ipomínek do textu dokumentu.
EDF také spolupracovalo s IDDC na tom, aby se posílily odkazy ke zdravotnímu
posti ení ve strategických dokumentech afrokaribských zemmí a zemí Pacifiku (ACP),
vzhledem k jejich sou asnému p ezkoumání. EDF také lobovalo za posílení profilu
zdravotního posti ení v Rozvojových cílech milénia OSN.
EDF se podílelo na konzultaci Sv tové banky a podpo ilo iniciativu za Globální
partnerství pro zdravotní posti ení a rozvoj.
EDF bude nadále prosazovat explicitní uznání zdravotního posti ení v rozvojové
spolupráci EK a spole
s IDDC usiluje o podporu institucí EU na zahájení
vyhodnocování iniciativ v této oblasti a jejich dopadu.
DOPRAVA
Bez rovného p ístupu k vystav nému prost edí se osoby se zdravotním posti ením
nemohou svobodn pohybovat a mít rovná práva jako osoby bez zdravotního
posti ení. Bez p ístupu k ve ejné doprav se osoby se zdravotním posti ením
nemohou pln ú astnit ve spole nosti, jezdit do práce nebo cestovat jako ostatní
ob ané.
DOPRAVA

Práva pasa ér v letecké doprav
EDF stále aktivn bojuje za práva zdravotn posti ených pasa ér v letecké doprav .
EDF vypracovalo stanovisko k nedávno zve ejn nému pracovnímu dokumentu
Evropské komise Práva osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké
doprav
a vítá pozitivní návrhy na Na ízení EU, které by zajistilo nediskriminaci
zdravotn posti ených pasa ér zákazem odmítnutí odbavení nebo po adování
ímých plateb za asistenci.
EDF je poradním orgánem Evropské konference civilního létání a navrhlo zlep it
pravidla ke zefektivn ní slu eb pro zdravotn posti ené pasa éry na evropských
leti tích a aeroliniích.

elezni ní doprava
EDF se aktivn
(CER).

ú astní konzulta ních jednání se Spole enství evropských eleznic

EDF vypracovalo stanovisko k Návrhu na ízení EK o právech pasa ér mezinárodní
elezni ní dopravy a o závazcích. Navrhované na ízení by m lo chránit práva v ech
cestujících mezinárodní vlakové dopravy a m lo by zahrnovat i odkaz v i cestujícím

se zdravotním posti ením v oblasti asistence a informací o p ístupnosti.
EDF se ú astní konzulta ního procesu s Evropskou asociací elezni ního provozu
(AEIF) a monitoruje pracovní skupinu AEIF pro p ístupnost pro osoby se zdravotním
posti ením. Jako reakce na mandatorní po adavky p ístupnosti, uvedené ve
Sm rnicích EU o elezni ním provozu se p ipravují technické standardy. P edpokládá
se, e návrhy budou EDF p edlo eny v ervnu 2004.

Evropský týden mobility
EDF je aktivním partnerem Evropského týdne mobility a s radostí kvitovalo, e
tématem roku 2003 byla
ístupnost . V roce 2003 se EDF p ímo podílelo na ETM
v informa ní iniciativ Generálního editelství EK pro ivotní prost edí, která se
zam ovala na p ístupy a bariéry, jim elí osoby se zdravotním posti ením ve vztahu
k budovám Komise, informacím a okolí. Iniciativy se ú astnila ada zástupc EDF a
byla zahájena viceprezidentem Komise Neilem Kinnockem (G pro administrativu) a
Komisa skou Margaret Walström (G pro ivotní prost edí), s nimi len výkonného
výboru Pekka Tuominen hovo il o zále itostech spojených s p ístupností a mobilitou
pro osoby se zdravotním posti ením.

Evropská konference ministr dopravy (ECMT)
EDF se stalo formáln konzultantem ECMT v roce 2003 a je aktivním lenem Skupiny
pro p ístupnost a za len ní ECMT. V rámci EROZP spole
zahájily iniciativu Cena
ístupnosti a za le ování EDF-ECMT . EDF se podílelo na iniciativách ECMT v oblasti
ístupnosti ve ejné dopravy; p ístupnosti a bezpe nosti dopravních systém ;
zlep ení elezni ní p ístupnosti; kolení pro pracovníky ve ejné dopravy. EDF také
spolupracovalo s Inclusion Europe a Brain Injured a Evropskou konfederací rodin a
spole
informovaly ECMT o problematice osob s poruchami u ení a du ením
onemocn ním. Zástupe EDF vystoupila Konferenci ECMT a francouzského
ministerstva dopravy, bydlení a cestovního ruchu: Doprava a p ístupnost: nové
výzvy (prosinec 2003).

stská doprava
Pokra ující studie COST 349:
ístupnost autokar a dálkových autobus osobám
s omezenou schopností pohybu je zam ena na konstrukci a design mezim stských
a mezinárodních autokarových a autobusových systém ve smyslu pot eb osob
s omezenou schopností pohybu. V této iniciativ je zapojen viceprezident EDF Bas
Treffers. Kone ná verze zprávy vyjde v roce 2005. Zji né údaje by m ly pomoci
výrobc m, operátor m a místním samosprávám p i p íprav plán p ístupných a
kvalitních dopravních systém .

ÍSTUPNOST
VYSTAV NÉHO
UDR ITELNÝ ROZVOJ

PROST EDÍ,

CESTOVNÍ

RUCH

A

VYSTAV NÉ PROST EDÍ
Viceprezident EDF, Bas Treffers je lenem expertní skupiny EU pro p ístupnost a EDF
edlo ila této skupin své stanovisko k dané problematice. EDF velmi vítá
záv re nou zprávu skupiny 2010: Evropa p ístupná pro v echny a p tích m sících
se bude soust edit na zaji ní toho, aby doporu ení, uvedená ve zpráv byla
realizována v praxi, stejn jako závazky Evropské komise, které jsou sou ástí
Komuniké o výsledcích Evropského roku osob se zdravotním posti ením.
EDF vystoupilo také na jednání u kulatého stolu, které o p ístupnosti uspo ádal
komisa Liikanen v íjnu 2003. Vystoupení se zam ilo na za len ní p ístupnosti o
hlavního proudu politiky EU. EDF pokra uje s relevantními odd leními EK a
evropskými standardiza ními orgány v jednání o vzniku nových iniciativ v této oblasti.
EDF si vytvo ilo dobré pracovní vztahy s Evropským sdru ením pro výtahy a Radou
evropských architekt a zapojilo se i do nedávno vzniklé Evropské technologické
platformy pro vystav né prost edí. Dále aktivn spolupracuje s Evropskou koncepcí
et zce p ístupnosti.
CESTOVNÍ RUCH
EDF bylo lenem p ípravného výboru a aktivn se podílelo na studii a zpráv o
harmoniza ních kritériích správné p ístupnosti turistických míst a infrastruktury pro
osoby se zdravotním posti ením ( erven 2003), kterou p ipravilo G pro podnikání a
ipravilo stanovisko k této studii. V této oblasti stále aktivn p sobí.
UDR ITELNÝ ROZVOJ
EDF se p ipojilo ke kampani za udr itelné investování, kterou koordinuje Platforma
evropských sociálních NNO a Evropská konfederace odborových svaz a Evropský
ad pro ivotní prost edí. Kampa vyzývá národní vlády k udr itelnému investování
do dopravy a bydlení.
ístupnost pro v echny je jedním z po adavk Prohlá ení
kampan .
ZA LE OVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO POSTI ENÍ DO DAL ÍCH OBLASTÍ
KULTURA
6. kv tna 2003 minist i kultury evropských zemí schválili rezoluci o p ístupnosti
kulturní infrastruktury a kulturních aktivit pro osoby se zdravotním posti ením
s doporu ením, aby lenské státy p ijaly normy, které kulturu a um ní zp ístupní
osobám se zdravotním posti ením.
Rezoluce Rady byla výsledkem lobování EDF na evropské úrovni, které vedla ve
spolupráci s lenskou organizací EUCREA a eckou národní radou zdravotn

posti ených. Schválený text je jedním z hlavních úsp ch
posti ení do politiky v roce 2003.

za le ování zdravotního

ZDRAVÍ
EDF se na základ po adavk svých len , rozhodlo v novat pozornost zdravotnictví
a p edev ím nediskriminaci v p ístupu ke zdravotnictví a zdravotnickým nerovnostem.
Toto téma EDF p ivedlo na jednání s organizacemi, které v dané oblasti p sobí, nap .
Evropská aliance ve ejného zdraví, Evropská unie slu eb ve ejnosti. V tomto roce se
EDF stalo lenem Fóra zdravotnické politiky, informa ního a konzulta ního orgánu,
zalo eného EK, který sdru uje organizace pacient , zdravotnických pracovník a
dal ích relevantních skupin v oblasti zdravotnictví. Spole
s lenskými organizacemi
ze pan lska a Velké Británie úsp
lobovalo v Evropském parlamentu za zavedení
opat ení p ístupnosti informací v léka ství a informa ní letáky v rámci revize sm rnic
EDF o léka ských produktech. Text eká na schválení Radou a Evropským
parlamentem.
MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA: AGENDA 22
Jedná se o prosazování Agendy 22, metodiky, kterou vypracovala védská národní
rada zdravotn posti ených. Agenda 22 je zalo ena na Standardních pravidlech OSN
o vyrovnávání p íle itostí pro osoby se zdravotním posti ením. Je zam ena na místní
samosprávy a jejich podporu p i vytvá ení komplexní politiky v oblasti zdravotního
posti ení na místní úrovni. EDF tuto iniciativu podporuje a úzce spolupracuje s HSO a
dánsko národní radou zdravotn posti ených, s nimi vytvá í Evropský et zec
Agendy 22.
INFORMA NÍ SPOLE NOST, POMOCNÉ TECHNOLOGIE
INFORMA NÍ A KOMUNIKA NÍ TECHNOLOGIE
Dal í z priorit EDF je uznání p ístupu osob se zdravotním posti ením k informa ním a
komunika ním technologiím v iniciativách EU v této oblasti. Pokud v tomto p ípad
nebude ádn zohledn n princip prost edí pro v echny, budou lidé se zdravotním
posti ením stále vylou eni ze spole nosti. innost v této oblasti zaji uje výbor EDF
pro univerzální p ístup a et zec pro univerzální p ístup.
ÍSTUP K TELEKOMUNIKACÍM
EDF se aktivn ú astnilo ve Skupin pro inkluzívní komunikaci Evropské komise
(INCOM), která byla zalo ena po átkem roku 2003 k ur ení prioritních akcí pro
ístup osob se zdravotním posti ením k telekomunika ním slu bám. innost INCOM
pokrývala v echny oblasti uvedené ve sm rnicích EU o telekomunikacích, které
obsahují explicitní po adavky na p ístupnost telekomunika ních slu eb a slu eb
digitálního televizního vysílání pro zdravotn posti ení.
Zpráva INCOM byla dokon ena v prosinci 2003a její doporu ení budou zpracovávat
lenské státy. EDF bude proces sledovat. Dále bude usilovat o ukon ení um lého

rozdílu mezi na ízeními EU pro et zce a slu by a na ízení,
terminál . Tento rozdíl je zna nou p eká kou rovného p ístupu
posti ením k elektronickým slu bám a za ízení.
EDF podporuje zájmy osob se zdravotním posti ením
telekomunika ních sítí a slu eb, a to díky svému lenství ve
(Evropská spolupráce v oblasti v deckotechnického výzkumu).

která
í vybavení
osob se zdravotním
v nové generaci
skupin COST 219

TELEVIZE BEZ HRANIC
EDF se ú astnilo kampan za zp ístupn ní digitálního vysílání, které je zakotveno ve
sm rnicích EU o slu bách elektronické komunikace a mohla by být zakotvena také
v Sm rnici EU o televizi bez hranic. Kampa vedly lenské organizace EDF: European
Blind Union, European Union of the Delf, European Hard of Hearing Federation.
Kampa získala podporu Evropského parlamentu p i výzv , aby lenské státy
vstoupily do výro ního procesu a podávaly zprávy o innosti, kterou prosazují p ístup
k digitální televizi
v etn úrovn titulkování, znakování a audio p episu a úrovni
zapojení zástupc zdravotn posti ených u ivatel do tohoto procesu.
INFORMA NÍ SPOLE NOST
EDF p isp lo do st edn dobé revize eEurope 2005 a ve ejné konzultace v roce 2004 a
bylo aktivním lenem skupiny elektronické p ístupnosti, odpov dné za sledování
implementace zám
eEurope 2005.
P edseda Výboru EDF pro univerzální p ístupnost, Rodolfo Cattani zastupoval EDF
v p ípravném výboru eEurope, odpov dném za ur ení budoucích priorit evropské
politiky v oblasti eEurope.
EDF pokra uje v kampani za ú innou realizaci závazk , zvedných v Rezoluci Rady o
elektronické p ístupnosti
a buduje vztahy se zástupci pr myslu, výrobci a
poskytovateli slu eb a sna í se zvý it pov domí o pot ebách zdravotn posti ených
osob v této oblasti.
ODPOVÍDAJÍCÍ STANDARDY
EDF se aktivn ú astní v Evropské skupin pro standardizaci prost edí pro v echny a
pomocných technologií prosazuje akce k podpo e ú inn í implementace pokyn
iniciativy pro webovou p ístupnost prost ednictvím ve ejných zakázek a usilováním o
závazné standardy.
POMOCNÉ TECHNOLOGIE
EDF vítá záv ry nedávno vydané zprávy Evropské komise
ístup k pomocným
technologiím v Evropské unii a sna í se s Evropskou komisí pracovat na vým
informací a následování kladných doporu ení s výrobci t chto technologií.

ZVLÁ TNÍ SKUPINY
Jedním ze zám
v rámci Evropského roku a jeho výstup
bylo posílit
mainstreaming zdravotního posti ení. Oblasti médií a kultury byly pro EDF nové
v tomto roce se poda ilo v nich dosáhnout významného pokroku.
MLÁDE A ZDRAVOTNÍ POSTI ENÍ
V pr
hu Evropského roku osob se zdravotním posti ením byla mláde i v nována
zvlá tní pozornost, p edev ím na konferenci o mláde i v rámci eckého p edsednictví
- Sm rem k bezbariérové Evrop pro mladé lidi se zdravotním posti ením , která se
konala v kv tnu 2003 v Aténách. Na konferenci se se li mladí lidé ve v ku 18 35 let
se zdravotním posti ením z celé Evropské unie. Akci financovalo G pro vzd lávání a
kulturu EK a spolupo ádalo EDF, Evropské fórum mláde e, Asociace dobrovolnických
organizací (AVSO) a ecké ministerstvo kolství a nábo enství.
V záv ru konference byla schválena spole ná deklarace: Aténská deklarace 2003
Sm rem k bezbariérové Evrop pro mladé lidi se zdravotním posti ením , která se
zam ila na informace, ú ast, vzd lání pro v echny, dobrovolnickou slu bu, mobilitu
nezávislý ivot. EDF Deklaraci v roce 2003 rozeslalo na v echna zainteresovaná místa
Evropskou komisi, do institucí EU, ministerstv m, národním agenturám pro mláde a
na dal í konference, týkající se této oblasti.
Konference umo nila len m ED zviditelnit se v této problematice a rozvinout
kontakty s organizacemi mláde e se zdravotním posti ením. Evropský rok byl také
dobrou p íle itostí k vytvo ení kontakt s Odborem pro mláde p i EK a více se
zapojit do práce Evropského fóra mláde e a aktivn spolupracovat v rámci poradní
rady pro mláde p i Rad Evropy.
ENY
Cíl EDF, zajistit genderovou rovnost, z stává mezi prioritami jeho programu. V únoru
2004 Výbor pro enská práva EP po ádal sly ení o zdravotn posti ených enách,
jeho se ú astnili i zástupci EDF a European Women s Lobby. Ana Pelaez Narvaez,
lenka enského výboru EDF, uvedla p íklady specifické diskriminace zdravotn
posti ených en a doporu ila, aby evropský Ombudsman zahájil et ení o právech
zdravotn posti ených en. Lydia la Riviere-Zijdel, p edsedkyn EWL a lenská
enského výboru EDF vyzvala k zahájení procesu p ípravy zvlá tní sm rnice o
zdravotním posti ení. EDF, jako len EWL, se zapojilo do koalice, která podporuje
navrhovanou evropskou Sm rnici o genderové rovnosti.
OSOBY S CHRONICKÝMI CHOROBAMI
Nový výbor EDF pro chronické nemoci vznikl v b eznu 2004. Úkolem výboru je
zajistit, aby zájmy a po adavky chronicky nemocných osob byly zohledn ny v innosti
EDF a v legislativ a politice Evropské unie. Sou asn bude výbor shroma ovat
expertízy pro ú ely práce EDF v oblasti zdravotnictví.
Výbor, který zastupuje adu skupin pracuje na ak ním plánu, který bude v budoucnu
slou it celému EDF.

Výbor se dále shodl na tom, e jedním z jeho hlavních cíl bude podpora p ístupu ve
zdravotnických slu bách a výzkumu k chronicky nemocným osobám zalo eném na
právech.
OSOBY S KOMBINOVANÝM POSTI ENÍM
Výbor EDF pro osoby s kombinovaným posti ením velmi aktivn pracuje na zaji ní
toho, aby zájmy této jedné z nejohro en ích skupin zájmy jejich rodin z staly mezi
irokou kálou aktivit EDF.
Výbor se podílel na Rezoluci rady Evropy o osobách s vysokou mírou závislosti na cizí
pomoci a iniciativ EK zam ené na odchod osob se zdravotním posti ením z ústavní
pé e.
EDF V KONTAKTU S INSTITUCEMI EVROPSKÉ UNIE
MEZIPARLAMENTNÍ SKPINA PRO ZDRAVOTNÍ POSTI ENÍ EP
EDF zaji uje kancelá meziparlamentní skupiny pro zdravotní posti ení EP, co je
skupina poslanc nap
stranami, která pracuje v oblasti lidských práv osob
s zdravotním posti ením v rozhodování EU. Skupina diskutovala a pozitivn
ovliv ovala innost EU ve prosp ch osob se zdravotním posti ením v ad oblastí,
nap .: revize smluv EU; Sm rnici EU o televizi bez hranic; zprávy EU o lidských
právech a Úmluv OSN o lidských právech osob se zdravotním posti ením; odbornou
zprávu EU o p ístupnosti vystav ného prost edí; dopad roz ení na politiku v oblasti
zdravotního posti ení a revizi Evropského roku osob se zdravotním posti ením
s komisa kou Annou Diamantopoulou.
Meziparlamentní skupina iniciovala uspo ádání Evropského parlamentu zdravotn
posti ených a získala politickou podporu nezbytnou pro schválení této akce nap
politickým spektrem. Skupina se zaslou ila o komplexní audit v oblasti zdravotního
posti ení, který zkoumal za ízení a procedury Evropského parlamentu a který zjistil
eká ky dosa ení rovnosti p ístupu pro osoby se zdravotním posti ením.
EDF VE SKUPIN PRO ZDRAVOTNÍ POSTI ENÍ NA VYSOKÉ ÚROVNI
V b eznu 2004 bylo EDF p izváno k ú asti na prvním zasedání obnovené skupiny pro
zdravotní posti ení na vysoké úrovni. Jednání, které se v novalo p edev ím schválení
pracovního programu skupiny na p tí dva roky, p ineslo také plodnou diskusi mezi
lenskými státy, Evropskou komisí, EDF a dal ími NNO.
EDF V RAD PRO ZAM STNANOST A SOCIÁLNÍ V CI
Po átkem ervence 2003 nav tívili prezident a referent pro politiku EDF neformální
jednání Rady pro zam stnanost a sociální v ci, která se konala pod zá titou italského
edsednictví v Trevisu. Tento fakt umo nil EDF dále prosazovat po adavky
Evropského roku.

V prosinci 2003 rada schválila záv ry o výstupech Evropského roku osob se
zdravotním posti ením a vyzvala lenské státy a p istupující zem k za le ování
zále itostí, spojených se zdravotním posti ením, do relevantní politiky a k p enosu a
ádnému u ívání Sm rnice o rovném zacházení v zam stnán a povolání.
EVROPSKÝ HOSPODÁ SKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR
V tomto roce výbor pokra oval ve své aktivní
posti ení.

innosti v otázkách zdravotního

Nejvýznamn í iniciativou bylo stanovisko, schválené v b eznu 2004 k dokumentu
Rovné p íle itosti pro osoby se zdravotním posti ením: Evropský ak ní plán .
Stanovisko, které p ipravil pan lský len EESC Miguel Angel Cabra de Luna,
obsahuje adu klí ových po adavk evropského hnutí zdravotn posti ených.
EESC po ádalo v zá í 2003 seminá o spolupráci s evropským sociáln ekonomickým
et zcem, který se v noval zam stnávání osob se zdravotním posti ením se zvlá tním
etelem k sociální ekonomii.
ZDRAVOTNÍ POSTI ENÍ V NOVÉ ÚSTAV
NOVÁ ÚSTAVNÍ SMLOUVA
V minulém roce EDF bedliv sledovalo diskuse o p íprav nové Ústavy Evropské unie
v rámci mezivládní konference a irského p edsednictví.
EDF také vydalo první analýzu návrhu Ústavy EU, který p ipravil Konvent. Analýzu
schválilo p edsednictvo EDF v íjnu.
ada len EDF byla velmi aktivní p i zvy ování profilu zále itostí, spojených se
zdravotním posti ením v i svým vládám a diskutovali s nimi o p íprav nové Ústavy.
Proces vyjednávání byl nicmén velmi slo itý, proto e se ada jednání odehrávala za
zav enými dve mi a ob anská spole nost se mohla zapojit jen v omezené mí e.
Po nejasnostech, zp sobených neschopností vlád evropských zemí dohodnout se do
konce roku 2003, lze nyní íct, e návrh textu Ustavní smlouvy, navrhovaný
Konventem a upravený mezivládní konferencí a ministry zahrani í, bude schválen
Evropskou radou v ervnu 2004.
Do textu se poda ilo prosadit adu zájm
eba je
v úsilí pokra ovat.

osob se zdravotním posti ením, i kdy je

Odkazy k nediskriminaci byly zachovány v první ásti Smlouvy, kde jsou uvedeny
klí ové hodnoty Evropské unie. Nediskriminace byla zakotvena mezi zám ry
Evropské unie, kdy hodnoty Evropské unie odkazují k pluralitní spole nosti,
toleranci, spravedlnosti, solidarit a nediskriminaci . Tyto dva lánky popisují hodnoty

a cíle, které mají být obsa eny v politice a aktivitách EU. P esto e zde není jasný
odkaz k osobám se zdravotním posti ením, skupiny, kterých se týká tato definice
(která zmi uje i zdravotní posti ení), jsou popsány dále v textu Smlouvy.
Posílení základních práv v nové Ústav dopl ují i lánky, které odkazují k Listin
základních práv a evropské Úmluv o ochran lidských práv a základních svobod,
které, spole
s právy, zakotvenými v národních ústavách tvo í základní principy
práva EU.
V Ústav se také poprvé zmi uje princip ob anského dialogu s ob any a
organizacemi a závazek institucí EU ke konzultacím.
EDFF rovn vítá vlo ení opat ení, které umo uje ob an m vy ádat si legislativní
úpravu nebo zm nu (navzdory nutnosti získat 1 milión podpis z ur itého po tu
lenských stát EU).
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV
Druhá ást nové Ústavy obsahuje Listinu základních práv. Listina zahrnuje 2 lánky o
zdravotním posti ení; první zakazuje diskriminaci z d vodu zdravotního posti ení
nebo genetických znak a druhý ukládá, e Evropská unie musí uznat a respektovat
právo osob se zdravotním posti ením t it z norem, zaji ujících jejich nezávislost,
spole enskou a pracovní integraci a ú ast na ivot spole nosti.
Fakt, e byla Listina o Ústavy zapojena je velmi d le itý a umo
osob se zdravotním posti ením.

uje hlub í ochranu

NEDISKRIMINACE
etí ást Ústavy, která se týká politiky, obsahuje hlavní objem úkol
Evropské unie.

a výsad

V této ásti EDF vítá p edev ím za len ní horizontální klauzule o nediskriminaci
z d vodu zdravotního posti ení, která se bude zohled ovat v definicích v ech oblastí
evropské politiky, co znamená pozitivní krok sm rem k ú innému mainstreamingu
zdravotního posti ení.
lánek, který o et uje schvalování legislativy pro boj s diskriminací osob se
zdravotním posti ením z stal tém beze zm ny navzdory velkému tlaku Evropského
parlamentu.
EDF bude pokra ovat v kampani za zaji ní toho, aby návrhy legislativy, která se
týká osob se zdravotním posti ením byla schvalována systémem kvalifikované v iny
a nikoliv jednohlasn , jak navrhuje sou asná verze. Pokud v rámci 25 nebo 28
lenských zemí EU z stane zachování hlasování jednohlasné, bude dosa ení silné
evropské legislativy pro boj s diskriminací osob se zdravotním posti ením ve v ech
oblastech kompetence EU tém nemo né. Tento faktor bude mít EDF na pam ti i
s ohledem na volby do Evropského parlamentu, které se budou konat v ervnu 2004.

EVROPSKÝ PARLAMENT ZDRAVOTN PSOTI ENÝCH
Nejvýznamn í celoevropskou událostí v pr
hu Evropského roku osob se
zdravotním posti ením bylo bezpochyby uspo ádání Evropského parlamentu osob se
zdravotním posti ením (10. 11. 11., Brusel) v budov Evropského parlamentu.
Evropské fórum zdravotn posti ených, ve spolupráci s Evropským parlamentem a
Evropskou komisí uspo ádalo jednání pro 200 delegát z celé Evropské unie, 10
istupujících zemí a 3 kandidátských zemí a poslance Evropského parlamentu ze
ech politických stran.
EPZP prokázal, jak siln Evropský parlament podporuje hnutí zdravotn posti ených a
poskytl zástupc m tohoto hnutí mo nost zve ejnit své politické po adavky a sd lit je
svým zákonodárc m na evropské úrovni.
Je t eba také doplnit, e tato akce byla desetiletým výro ím schválení Standardních
pravidel vyrovnávání p íle itostí pro osoby se zdravotním posti ením (1993), kdy se
konal i první Parlament zdravotn posti ených .
Na dvoudenním jednání, jemu p edsedali výkonní zástupci EDF, vystoupili zástupci
ech skupin zdravotního posti ení z celé Evropy, poslanci Evropského parlamentu,
etn jeho p edsedy Pata Coxe, italského ministra zam stnávání a sociálních v cí
Roberta Maroniho a komisa sky Anny Diamantopoulou.
Jednání vyústilo v Rezoluci, která poslou ila jako podklad vlastní zpráv Evropského
parlamentu o Evropském roku 2003 a Manifest evropského hnutí zdravotn
posti ených k volbám do Evropského parlamentu 2004.
Zvlá
vzhledem k volbám do EP bude manifest zásadním dokumentem, který
po aduje pozornost k zále itostem zdravotn posti ených ze strany kandidát a
politických stran. Mezi hlavní po adavky pat í zvlá tní sm rnice o zdravotním
posti ení, Manifest dále trvá na bezbariérových volbách pro v echny podpo e ú asti
zdravotn posti ených kandidát .
RADA EVROPY
V kv tnu 2003 se ve pan lské Malaze konala druhá ministerská konference Rady
Evropy o zdravotním posti ení. Byla to velmi významná zlost, b hem ní padla ada
le itých rozhodnutí. Jednání se ú astnilo i EDF.
Deklarace z Malagy
EDF a n kte í jeho lenové byly k jednání Rady Evropy v Malaze rovn p izvány
v rámci svého statutu. Jedním z hlavních dokument na jednání, na n odkazovala
ada vládních zástupc , byl dokument Od slov m ke skutk
, který p ipravilo EDF.

Deklarace z Malagy zahrnuje adu významných bod . Nejv
zdravotním posti ením budou mít t i následující:
·

·
·

í dopad na osoby se

innost Rady Evropy v oblasti zdravotního posti ení, která v sou asnosti
zahrnuje pouze omezený po et zemí, které jsou sou ástí áste né dohody o
ve ejném zdraví, bude v budoucnost pokrývat v ech 45 lenských stát Rady
Evropy;
íprava Ak ního plánu Rady Evropy o zdravotním posti ením;
zvý ení ú asti reprezentativních organizací zdravotn posti ených v innosti
Rady Evropy.

AK NÍ PLÁN RADY EVROPY
V únoru 2004 bylo EDF p izváno k jednání Ad hoc pracovní skupiny CD-P-RR,
kompetentní k p íprav Ak ního plánu Rady Evropy. EDF má statut pozorovatel ve
skupin od podzimu 2003.
hem jednání se vyjasnilo n kolik bod Ak ního plánu:
·
·
·

Ak ní plán, a koliv obsahuje n které akce zam ené na pouze Radu Evropy,
bude hlavn ur en lenským stát m;
Ak ní plán se bude týkat v ech 45 lenských stát RE
Ak ní plán je komplexní a jeho cílem je
it v echny oblasti ivota.

EDF p ipravilo do poloviny b ezna p ísp vek, který obsahuje velmi konkrétní návrhy
ech linií ak ního plánu a návrhy jeho implementace a sledování. Je sice je
brzy
hodnotit kone ný p ínos této iniciativy, ale bezpochyby má velký potenciál.
SPOLUPRÁCE S EVROPSKU KONFEDERACÍ ODBOROVÝCH SVAZ
Následkem velmi úsp né konference, kterou EDF organizovalo s ETUC v b eznu
2003 v Soluni a jí se ú astnilo více ne 150 zástupc národních odborových
organizací zam stnanc a organizací zdravotn posti ených, se spolupráce t chto
dvou organizací je
posílila.
EDF a ETUC se v minulém roce dohodly na po ádání pravidelných jednání, s cílem
realizovat závazky uvedené ve spole né Solu ské deklaraci Vzd lávání a celo ivotní
ení Rovné zacházení v p ístupu ke vzd lání, kolení, trhu práce a vývoji kariéry .
ETUC do svého pracovního programu a vyjednávání se zam stnavateli zakotvila adu
faktor , spojených se zdravotním posti ením.
EDF m lo mo nost zlep it své znalosti a vliv na kolektivní dohody, o nich se
rozhoduje na evropské úrovni a mají vliv na osoby se zdravotním posti ením a jejich
rodiny.

ETUC také aktivn lobuje v institucích EU za nutnost zahájení p íprav zvlá tní
sm rnice, která by bojovala s diskriminací osob se zdravotním posti ením v dal ích
oblastech mimo zam stnávání.
EDF a ETUC p ipravují dal í spole ný seminá , který se bude konat v druhé polovin
roku 2004 a zam í se na implementaci evropské nediskrimina ní legislativy
v p ístupu k zam stnání, kolení a profesním postupu na národní úrovni.
PARTNERSKÁ SÍ ORGANIZACÍ
PARTNERSTVÍ 11 VELKÝCH SPOLE NOSTÍ A EDF
Program Partnerství spole ností EROZP spojil dohromady 11 mezinárodních
spole ností, nap . Accor, Adecco, Fiat, HP, IBM, Manpower, McDonald s, Microsoft,
Schindler, Sony, Volkswagen a velkou neziskovou spole nost - Mezinárodní asociace
ve ejných dopravc . Ka dá spole nost vypracovala konkrétní ak ní plán, z n ho
mohly osoby se zdravotním posti ením t it. Krom evropské úrovn , EDF aktivn
spolupracovala s národními pobo kami t chto firem. Vrcholem spolupráce byl
spole ný seminá v listopadu 2003.
EROZP ve skute nosti nastartoval proces, kdy firmy a spole nosti kone
za aly
chápat obchodní zájmy, které jim m e p inést zam stnávání osob se zdravotním
posti ením a zam ením se na zdravotn posti ené zákazníky: tzv. obchodní hledisko
zdravotního posti ení. Koncem roku 2003 se uvedené spole nosti dokonce rozhodly
vytvo it Evropský et zec pro obchod a zdravotní posti ení, v n
bude EDF
konzultantem.
EDF na zalo ení této spolupráce aktivn spolupracuje.
EDF JAKO LEN DAL ÍCH ASOCIACÍ
Základní úlohou jakékoliv reprezentativní organizace, která hájí zájmy, je spojit síly
s podobn smý lejícími organizacemi. EDF je ji
adu let lenem Platformy
evropských sociálních NNO a od roku 2001 také lenem Europe Women s Lobby.
Platforma evropských sociálních NNO stále posiluje svou lenskou základnu (40) a je
vedoucí silou p i vytvá ení kontakt s dal ími nevládními organizacemi v t chto
oblastech: ivotní prost edí, lidská práva, rozvojová spolupráce, kultura a eny.
Byla vytvo ena tzv. kontaktní skupina pro ob anskou spole nost, která spojuje r zné
skupiny,aby pracovaly na spole ných tématech. Hlavním tématem minulého roku
byla kampa act4Europe , sna ící se ovlivnit evropskou ústavu.
Prezident EDF je i nadále lenem ídícího výboru a p edsedou pracovní skupiny pro
roz ení.

Skupina pro antidiskriminaci Sociální platformy byla ideálním místem pro setkání
st ních asociací podle lánku 13 (AGE, ILGA, ENAR, EDF) a dal ích evropských
sociálních NNO, které p sobí v oblasti antidiskriminace. Sou asnou p edsedkyní EWL
je Lydia la Riviere-Zijdel, které zde zastupuje EDF.
EDF podporuje práci na Sm rnici EK o rovném zacházení s mu i a enami v p ístupu
ke zbo í a slu bám. Návrh sm rnice, zalo ené na l. 13 Smlouvy EU, má n které
spole né rysy se zvlá tní sm rnicí o zdravotním posti ení, kterou EDF prosazuje.
MÉDIA A ZDRAVOTNÍ POSTI ENÍ
Osoby se zdravotním posti ením jsou médiích nedostate
reprezentovány a úrove
zam stnanosti t chto osob v oblasti médií je rovn
velmi nízká. Masmédia a
reklamní pr mysl mají na spole nost velký dopad a mají hlavní roli v prosazování
zm ny p ístupu a zp sobu, jakým spole nost na zdravotní posti ení nahlí í.
V pr
hu Evropského roku EDF úzce spolupracovala s nejvýznamn ími mediálními
a reklamními spole nostmi v Evrop a sna ila se podpo it média v dosa ení velmi
ambiciózního cíle: odrá et spole nost tím nejvhodn ím zp sobem, bojovat
s p edsudky a diskrimina ními postoji v i osobám se zdravotním posti ením.
EVROPSKÁ DEKLARACE O MÉDIÍCH A ZDRAVOTNÍM POSTI ENÍ
Evropský kongres o médiích a zdravotním posti ení, který se konal v ervnu 2003
v Aténách byl jedním z hlavních úsp ch Evropského roku osob s zdravotním
posti ením. D le itá byla spolupráce mezi Evropskou komisí
eckem jako
edsednickou zemí a EDF, ale nejd le it í bylo zapojení evropských médií a
reklamním spole ností, kte í se podíleli na p íprav a ú astnili se této akce.
Hlavním výstupem kongresu byla Evropská deklarace o médiích a zdravotním
posti ení, kterou schválilo více ne 300 ú astník a která navrhuje konkrétní zp soby
prosazování zm n v b ném mediálním sektoru, zlep ení portrétu zdravotn
posti ených a jejich za len ní o médií a zviditeln ní osob se zdravotním posti ením
ve v ech ánrech.
K dosa ení t chto zám
se navrhovalo zajistit trvalou a úzkou spolupráci mezi
osobami se zdravotním posti ením a jejich organizacemi, médii specificky
zam enými na oblast zdravotního posti ení a b ný mediální sektor. K
ení
deklarace slou í i zvlá tní webová stránka, která se této oblasti týká
(www.media-disability.org).
POSILOVÁNÍ PARTNERSTVÍ S MÉDII A VYTVO ENÍ EVROPSKÉHO ET ZCE
Evropský kongres o médiích zdravotním posti ením umo nil EDF vytvo it nové
kontakty a vazby s evropskými médii a reklamními spole nostmi poskytl rámec pro
vým nu informací, dobrých praktika pomohl rozvinout obraz silného hnutí zdravotn
posti ených.

Od lo ského ervna se EDF n kolikrát se lo e zástupci mediálních a komunika ních
agentur, které se zapojily o p ípravy aténského kongresu. V sou asné dob se
diskutuje o cílech a fungování evropského et zce pro médi a zdravotní posti ení,
který by m l prosazovat zám ry, uvedené v aténské deklaraci.
VNIT NÍ A VN

Í KOMUNIKACE

Evropský rok osob se zdravotním posti ením byl dokladem významu aktivit,
spojených s informacemi a komunikací. Pro Evropské fórum bylo prioritou nalézt
nové nástroje, pomocí nich m e it své vize a hodnoty.
KAMPA K EVROPSKÉMU ROKU
Za podpory svých lenských organizací EDF sledovalo adu evropských a národních
kampaní, které prob hly v roce 2003. Ú elem sledování bylo zajistit, aby r zné
postoje a poselství respektovaly cíle a rámec daný Madridskou deklarací.
esto e je obtí ené hodnotit skute ný dopad Evropského roku na zm nu postoje
spole nosti a boj s p edsudky v i osobám se zdravotním posti ením, byla kampa
k Evropskému roku, kterou ídila Evropská komise, uspokojivá a v souladu
s p ístupem podle lidských práv, který EDF po adovalo. Po adavky organizací
zdravotn posti ených zohlednily i poradní výbory k Evropskému roku, jejich
pravidelná zasedání EDF nav tívilo. Ukázalo se, e spolupráce a dialog s Odborem pro
zdravotní posti ení EK je klí ovým prvkem úsp chu této kampan . Vnit ní informa ní
kanály EDF mají význa né místo v zaji ní obecné shody mezi lenskou základnou
EDF b hem celého roku.
NE LOBOVÁNÍ BEZ KOMUNIKACE
Zavedení principu komunikace do v ech kampaní bylo hlavní sou ástí nové strategie ,
kterou EDF v minulých m sících p ipravovala. Referenti EDF pro informace a
komunikaci úzce spolupracovali s referenty pro politiku a rovn
se velmi aktivn
astnili vytvá ení rámce r zných politických akcí.
Prosazení tohoto nového p ístupu bylo, p edev ím s ohledem na p istupující zem ,
významným úkolem roku 2003. V rámci projektu Budování akceschopnosti EDF
uspo ádalo v rámci v ech studijních cest jednání o informacích a komunikaci, jeho
elem bylo podpo it organizace zdravotn posti ených z 10 nových lenských zemí
i budování komplexní komunika ních a informa ních strategií.
REAKCE MÉDIÍ
Hlavním úkolem pro EDF z stává p ipoutat pozornost médií k problematice zdravotn
posti ených. V tomto roce byly p ijaty dva rozdílné ale soub né p ístupy: vytvo ení
pravidelných kontakt se zástupci médií a pochopení jejich pot eb a napln ní jejich

ekávání; pravidelné poskytování informací o zále itostech zdravotního posti ení
atraktivní formou a tak p ilákat pozornost noviná . K rozvoji obou p ístup byl
Evropský rok vynikající p íle itostí. Evropský kongres o médiích a zdravotním
posti ení který se konal v ervnu 2003 v Aténách nazna il cestu dlouhodobé
spolupráce s nejv ími evropskými mediálními agenturami a et zci. EDF dále
zlep ila svou komunikaci s noviná i, zasílá jim pravidelné tiskové zprávy, konfrontuje
zdravotní posti ení se sou asným evropským d ním, kritizuje politiku Evropské unie.
EVROPSKÝ PARLAMENT ZDRAVOTN POSTI ENÝCH
Evropský parlament zdravotn posti ených, který se konal 10.
11. 11. 2003
v Bruselu byl evropskými médii a médii p istupujících zemí d kladn sledován.
Vzhledem k významu akce otev elo EDF zvlá tní webovou stránku se v emi
souvisejícími informacemi, vydávalo tiskové zprávy a odpovídalo na po adavky médií.
hem EPZP mohlo Evropské fórum zdravotn posti ených také poprvé p edstavit
své nové informa ní panely a bannery, p em tyto nové komunika ní nástroje zvý í
viditelnost a vizuální identitu na v ech jednáních, kterých se EDF ú astní.
PUBLIKACE, ZPRAVODAJE A WEBOVÉ STRÁNKY
Týdenní zpravodaj, Bulletin, Výro ní zprávy a webové stránky jsou nejvýznamn ími
informa ními a komunika ními nástroje Evropské fóra zdravotn posti ených. EDF
stále pracuje na jejich zlep ování a vyvá enosti.
V tomto roce vy lo 34 týdenních zpravodaj a 3 tématické bulletiny, které byly
rozeslány zástupc m hnutí zdravotn posti ených a zainteresovaným partner m na
evropské úrovni. Oba typy dokument obsahují aktuální a podrobné informace
z oblasti zdravotního posti ení, atraktivní a otev enou formou. D le itým nástrojem
komunikace a
ení informací jsou webové stránky. K hlavním stránkám EDF jsou
ipojeny je
3 dal í, v nované Madridské deklaraci, innosti v oblasti médií a
zdravotního posti ení a Evropskému parlamentu zdravotn posti ených.
SEZNAM DOKUMENT

EDF 2003

2004

Zprávy z konferencí
4/04

Zpráva z Konference o médiích a zdravotním postI ení (6/2003, Atény)

4/04
Zpráva z jednání Evropského parlamentu zdravotn
(11/2003, Brusel)

posti ených

Politická stanoviska
5/04
Stanovisko EDF ke konzultaci Evropské komise o zapojování zdravotního
poSti ení do hlavního proudu Evropské strategie zam stnanosti

4/04
Stanovisko EDF k návrhu Mezinárodní úmluvy o lidských právech a
stojnosti osob se zdravotním posti ením
4/04
Evropy

ísp vek EDF k návrhu Ak ního plánu o zdravotním posti ení Rady

10/03
Stanovisko k návrhu Komuniké Komise o pokra ování Evropského roku
osob se zdravotním posti ením
6/03
Stanovisko EDF k návrhu záv re né zprávy: Harmonizace kritérií dobré
ístupnosti/dostupnosti turistických cíl a infrastruktury osobám se zdravotním
posti ením
REZOLUCE

DEKLARACE

MANIFESTY

11/03

Rezoluce Evropského parlamentu zdravotn posti ených

11/03

Manifest Evropského parlamentu zdravotn posti ených

6/03

Deklarace k médiím a zdravotnímu posti ení

5/03
Deklarace mláde e:
zdravotním posti ením

Sm rem k bezbariérové Evrop

pro mláde

se

5/03
Rezoluce EDF: O budoucnosti mezinárodní politice v oblasti zdravotního
posti ení (schváleno VS 2003)
5/03
VS 2003)

Rezoluce EDF: O prenatální diagnostice a právu na odli nost (schváleno

5/03
2003)

Rezoluce EDF: O médiích, kultu e a zdravotním posti ení (schváleno VS

5/03
Rezoluce EDF: O p ínosech Evropského roku osob se zdravotním
posti ením (schváleno VS 2003)
INFORMACE O FINANCÍCH

1. 5. 2003

30. 4. 2004-10-23

Evropské fórum zdravotn posti ených by nemohlo v ádném p ípad pracovat bez
finan ní podpory Evropské komise.
Hlavní finan ní p íjem
Jako v p edchozích letech p edstavoval finan ní p ísp vek Evropské unie, v rámci
jejího nediskrimina ního ak ního programu, více ne 80% celkového p íjmu EDF.

Zbylých 20% tvo í lenské p ísp vky, p ísp vky r zných ídících orgán EDF (VAlné
shromá
ní a p edsednictvo) a ka doro ní p ísp vek norské vlády.
Výdaje
Celkový rozpo et iní 1,1 mil. eur. Nejv í výdaje jsou pochopiteln spojeny se
zam stnanci (40% výdaj )DRuhou nejvy í polo kou jsou výdaje na jednání ídících
orgán EDF (20%).
Audit
Externí audit ú etnictví organizace provádí, jako v minulých letech KPMG a vnit ní
audito i, které ka doro
volí valné shromá
ní.
ROZPO ET EDF KV TEN 2003 DUBEN 2004
VÝDAJE
Jednání ídících
orgán
1 Valné
shromá
ní
2 jednání
edsednictva a
generální rady
4 jednání
výkonných
pracovník
Sekretariát
Mzdy
Kancelá
innost
v politice/Výbory
Politika v souvislosti
s výbory a
komisemi EDF
ení informací
Náklady na
reprezentaci
Konzultace, finan ní
a právní
poradenství, audit
Finan ní náklady
(bankovní poplatky,
poji ní, aj.
CELKOVÉ VÝDAJE

EURO
227 000

540 000
113 000

ÍJMY
Grant Evropské
komise

EURO
850 000

ísp vky ídících
orgán ( ecko,
Itálie, Irsko)
lenské p ísp vky

101 000

ísp vek Norska
2003 2004
Jiné dotace a dary

15 000

129 000

99 000
61 000
39 000

10 000

14 000
12 000
1 105 000

CELKOVÉ P ÍJMY 1 105 000

