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Patricia Robertson, Politika duševního zdraví a rozvoj služeb, Oddělení duševního zdraví a zneužívání 
návykových látek (WHO, Ženeva); David Bramley, příprava k tisku (Švýcarsko); Julia Faure (Francie), 
Casey Chu (Kanada) a Benjamin Funk (Švýcarsko), design a podpora. 
 

Videopříspěvky 
 
Děkujeme následujícím jednotlivcům a organizacím za svolení, že v tomto dokumentu můžeme 
použít jejich videa: 
 
50 Mums, 50 Kids, 1 Extra Chromosome (50 maminek, 50 dětí, 1 nadbytečný chromozóm) 
Video vyrobila společnost Wouldn`t Change a Thing 
 
Breaking the chains (Přetrhnout řetězy) – Erminia Colucci 
Video vyrobila společnost Movie-Ment 
 
Chained and Locked Up in Somaliland (Přikován a uvězněn v Somálijsku) 
Video vyrobila společnost Human Rights Watch 
 
Circles of Support (Kruhy podpory) 
Video vyrobila společnost Inclusion Melbourne 
 
Decolonizing the Mind: A Trans-cultural Dialogue on Rights, Inclusion and Community 
(Dekolonizace mysli: Transkulturní dialog o právech, inkluzi a komunitě) 
(International Network toward Alternatives and Recovery – INTAR, Indie, 2016) 
Video vyrobila společnost Bapu Trust for Research on Mind & Discourse 
 
Dementia, Disability & Rights (Demence, postižení a práva) – Kate Swaffer 
Video vyrobila společnost Dementia Alliance International 
 
Finger Prints and Foot Prints (Otisky a stopy) 
Video vyrobila společnost PROMISE Global 
 
Forget the Stigma (Zapomeň na stigma) 
Video vyrobila společnost The Alzheimer Society of Ireland 
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Ghana: Abuse of people with disabilities (Zneužívání lidí s postižením) 
Video vyrobila společnost Human Rights Watch 
 
Global Campaign: The Right to Decide (Světová kampaň: Právo rozhodnout se) 
Video vyrobila společnost Inclusion International 
 
Human Rights, Ageing and Dementia: Challenging Current Practice (Lidská práva, stárnutí 
a demence: Otázky pro souhčasnou praxi) – Kate Swaffer 
Video vyrobila společnost Your aged and disability advocates (ADA), Austrálie 
 
I go home (Jdu domů) 
Video vyrobila společnost WITF TV, Harrisburg, PA. © 2016 WITF 
 
Inclusive Health Overview (Přehled inkluze v oblasti zdravotní péče)  
Video vyrobila společnost Special Olympics 
 
Independent Advocacy, James' story (Nezávislé prosazování práv, Jamesův příběh) 
Video vyrobila společnost The Scottish Independent Advocacy Alliance 
 
Interview – Special Olympic athlete Victoria Smith, ESPN, 4 July 2018 (Rozhovor – olympijská 
sportovkyně Victoria Smith, ESPN, 4. července 2018) 
Video vyrobila společnost Special Olympics 
 
Living in the Community (Život v komunitě) 
Video vyrobila společnost Lebanese Association for Self Advocacy (LASA) and Disability Rights Fund 
(DRF) 
 
Living it Forward (Nenechat se odradit) 
Video vyrobila společnost LedBetter Films 
 
Living with Mental Health Problems in Russia (Život s problémy v duševním zdraví v Rusku) 
Video vyrobila společnost Sky News 
 
Love, loss and laughter – Living with dementia (Láska, ztráta a smích – život s demencí) 
Video vyrobila společnost Fire Films 
 
Mari Yamamoto 
Video vyrobila společnost Bapu Trust for Research on Mind & Discourse 
 
Mental health peer support champions, Uganda 2013 (Šampioni ve vzájemné podpoře duševního 
zdraví, Uganda 2013) 
Video vyrobila společnost Cerdic Hall 
 
Moving beyond psychiatric labels (Překonání psychiatrických nálepek) 
Video vyrobila společnost The Open Paradigm Project / P. J. Moynihan, producent Digital Eyes Film  
 
„My dream is to make pizza“: the caterers with Down's syndrome („Chtěl bych jednou dělat pizzu“: 
kuchaři s Downovým syndromem) 
Video vyrobila společnost The Guardian 
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My story: Timothy (Můj příběh: Timothy) 
Video vyrobila společnost End the Cycle (Initiative of CBM Australia) 
 
Neil Laybourn and Jonny Benjamin discuss mental health (Neil Laybourn a Jonny Benjamin hovoří 
o duševním zdraví) 
Video vyrobila společnost Rethink Mental Illness 
 
No Force First (Nejprve bez použití síly) 
Video vyrobila společnost Mersey Care NHS Foundation Trust 
 
No more Barriers (Už žádné bariéry) 
Video vyrobila společnost BC Self Advocacy Foundation 
 
„Not Without Us“ from Sam Avery & Mental Health Peer Connection („Bez nás to nepůjde“ od 
Sama Averyho a Mental Health Peer Connection) 
Video vyrobila společnost Mental Health Peer Connection 
 
Open Dialogue: an alternative Finnish approach to healing psychosis (complete film) (Otevřený 
dialog: alternativní finský přístup k léčbě psychózy (celý film)) 
Video vyrobil Daniel Mackler 
 
The Open Paradigm Project (Projekt otevřeného paradigmatu) – Celia Brown 
Video vyrobila společnost The Open Paradigm Project / Mindfreedom International 
 
Open Paradigm Project (Projekt otevřeného paradigmatu) - Dorothy Dundas 
Video vyrobila společnost The Open Paradigm Project 
 
Open Paradigm Project (Projekt otevřeného paradigmatu) – Oryx Cohen 
Video vyrobila společnost The Open Paradigm Project / National Empowerment Center 

Open Paradigm Project (Projekt otevřeného paradigmatu) – Sera Davidow 
Video vyrobila společnost The Open Paradigm Project / Western Mass Recovery Learning 
 
Ovidores de Vozes (Hearing Voices) Canal Futura, Brazil 2017 (Hlasy v hlavě, Brazílie 2017) 
Video vyrobila společnost L4 Filmes 
 
Paving the way to recovery – the Personal Ombudsman System (Vyšlapaná cesta k uzdravení – 
systém osobního ombudsmana) 
Video vyrobila společnost Mental Health Europe (www.mhe-sme.org) 
 
Peer Advocacy in Action (Vzájemná obhajoba v akci) 
Video vyrobil a režíroval David W. Barker, Createus Media Inc. (www.createusmedia.com) 
© 2014 Createus Media Inc., všechna práva vyhrazena. Použito se souhlasem Světové zdravotnické 
organizace. Vaše dotazy zodpovíme na info@createusmedia.com. Zvláštní poděkování paní Ritě 
Croniseové za veškerou pomoc a podporu. 
 
Planning Ahead – Living with Younger Onset Dementia (Předběžná opatření – život s časným 
nástupem demence) 
Video vyrobila společnost Office for the Ageing, SA Health, Adelaide, Austrálie. Duševní vlastnictví: 
Kate Swaffer a Dementia Alliance International 
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Quality in Social Services – Understanding the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (Kvalita sociálních služeb – Jak chápat Úmluvu o právech osob se zdravotním 
postižením) 
Video vyrobila společnost The European Quality in Social Service (EQUASS) Unit of the European 
Platform for Rehabilitation (EPR) (www.epr.eu – www.equass.be). Za finanční podpory programu EU 
pro zaměstnanost a sociální inovaci „EaSI“ (2014–2020) – http://ec.europa.eu/social/easi. 
Animace: S. Allaeys – QUIDOS. Obsahová podpora: Evropské fórum zdravotně postižených 
 
Raising awareness of the reality of living with dementia (Zvýšení povědomí o tom, co obnáší život 
s demencí)  
Video vyrobila společnost Mental Health Foundation (Velká Británie) 
 
Recovery from mental disorders, a lecture by Patricia Deegan (Zotavení z duševní poruchy, 
přednáška Patricie Deeganové) 
Video vyrobili Patricia E. Deegan, Pat Deegan PhD & Associates LLC 
 
Reshma Valliappan (International Network toward Alternatives and Recovery – INTAR, Indie, 2016) 
Video vyrobila společnost Bapu Trust for Research on Mind & Discourse 
 
Rory Doody on his experience of Ireland's capacity legislation and mental health services (Rory 
Doody o své zkušenosti s účinností irské legislativy a službami v oblasti duševního zdraví) 
Video vyrobila společnost Amnesty International Irsko 
 
Seclusion: Ashley Peacock (Vyloučení: Ashley Peacock) 
Video vyrobila společnost Attitude Pictures Ltd. se svolením společnosti Attitude – všechna práva 
vyhrazena. 
 
Seher Urban Community Mental Health Program, Pune (Program duševního zdraví komunity Seher 
Urban, Pune) 
Video vyrobila společnost Bapu Trust for Research on Mind & Discourse 
 
Self-advocacy (Sebeprosazení) 
Video vyrobila společnost Self Advocacy Online (@selfadvocacyonline.org) 
 
Social networks, open dialogue and recovery from psychosis (Sociální sítě, otevřený dialog 
a zotavení z psychózy) – Jaakko Seikkula, Ph.D. 
Video vyrobil Daniel Mackler 
 
Projev Craiga Mokhibera, zástupce náměstka generálního tajemníka pro lidská práva, Úřad 
Vysokého komisaře pro lidská práva, přednesený během akce „Čas jednat o globálním duševním 
zdraví – budování dynamiky duševního zdraví v době SDG“ konané u příležitosti 73. zasedání Valného 
shromáždění OSN. 
Video vyrobila společnost UN Web TV 
 
Thanks to John Howard peers for support (Dík za podporu peerům Johna Howarda) 
Video vyrobila společnost Cerdic Hall 
 
The Gestalt Project: Stop the Stigma (Projekt Gestalt: Už žádné stigma) 
Video vyrobil Kian Madjedi 
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The T. D. M. (Transitional Discharge Model) (Model pro přechodné období po propuštění z péče) 
Video vyrobila společnost LedBetter Films 
 
This is the Story of a Civil Rights Movement (Toto je příběh hnutí za občanská práva) 
Video vyrobila společnost Inclusion BC 
 
Uganda: „Stop the abuse“ („Přestaňte se zneužíváním“) 
Video vyrobila společnost Validity, dříve the Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) 
 
UN CRPD: What is article 19 and independent living? (O čem je článek 19 a co je nezávislé bydlení?) 
Video vyrobila společnost Mental Health Europe ( www.mhe-sme.org ) 
 
UN CRPD: What is Article 12 and Legal Capacity? (O čem je článek 12 a co je právní způsobilost?) 
Video vyrobila společnost Mental Health Europe ( www.mhe-sme.org)  
 
Všeobecná deklarace lidských práv 
Video vyrobil Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva 
 
What is Recovery? (Co znamená zotavení?) 
Video vyrobila společnost Mental Health Europe (www.mhe-sme.org) 
 
What is the role of a Personal Assistant? (Jakou roli má osobní asistent?) 
Video vyrobila společnost Ruils – Disability Action & Advice Centre (DAAC) 
 
Why self advocacy is important (Proč je sebeobhajování důležité) 
Video vyrobila společnost Inclusion International 
 
Women Institutionalized Against their Will in India (Indické ženy institucionalizované proti své vůli) 
Video vyrobila společnost Human Rights Watch 
 
Working together – Ivymount School and PAHO (Pracovat společně – Ivymount School a PAHO) 
Video vyrobila společnost Panamerická zdravotnická organizace (PAHO) / Světová zdravotnická 
organizace – Regionální úřad pro americký kontinent (AMRO) 
 
You can recover (Můžeš se uzdravit) (Reshma Valliappan, Indie) 
Video vyrobila společnost ASHA International 
 

Finanční a jiná podpora 
 
WHO by ráda poděkovala Grand Challenges Canada, financované kanadskou vládou, Komisí 
pro duševní zdraví, vládou Západní Austrálie, CBM International a Ministerstvem pro mezinárodní 
rozvoj Velké Británie za jejich štědrou finanční podporu směřující k vývoji školicích modulů 
QualityRights. 
 
WHO by ráda poděkovala Mezinárodní alianci zdravotně postižených (IDA) za poskytnutí finanční 
podpory několika recenzentům modulů WHO QualityRights. 
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Předmluva 
 
Zajištění duševního zdraví a pohody se stalo celosvětovým imperativem a důležitým úkolem Cílů 
udržitelného rozvoje. 

Ale ve všech zemích na celém světě byla naše reakce žalostně nedostatečná a my jsme udělali malý 
pokrok v prosazování duševního zdraví jako základního lidského práva. 

Jeden z deseti lidí trpí duševním onemocněním, až 200 milionů lidí má mentální postižení a odhadem 
50 milionů lidí má demenci. Mnoho osob s duševním onemocněním nebo psychosociálním, 
intelektuálním nebo kognitivním postižením postrádá přístup ke kvalitním službám v oblasti 
duševního zdraví, které odpovídají jejich potřebám a respektují jejich práva a důstojnost. 

Dokonce i dnes jsou lidé zavřeni v institucích, kde jsou izolováni od společnosti a marginalizováni 
ve svých komunitách. Mnozí jsou vystaveni fyzickému, sexuálnímu a emocionálnímu zneužívání 
a zanedbávání ve zdravotnických službách, věznicích a komunitě. Rovněž jsou zbaveni práva činit 
rozhodnutí o sobě, o své péči a léčbě, o tom, kde chtějí žít, a o jejich osobních a finančních 
záležitostech. Často jim je odepřen přístup ke zdravotní péči, vzdělání a pracovním příležitostem a je 
jim zabráněno v úplnému začlenění a účasti na komunitním životě. Výsledkem je, že lidé s duševním 
onemocněním a mentálním postižením umírají o 10 až 20 let mladší než běžná populace v zemích 
s nízkými, středními i vysokými příjmy. 

Právo na zdraví je zásadní pro poslání a vizi Světové zdravotnické organizace (WHO) a podporuje 
naše úsilí o dosažení univerzálního zdravotního pokrytí (UHC). Základem UHC jsou silné zdravotnické 
systémy založené na primární péči, které poskytují služby založené na důkazech, zaměřené na 
člověka, které respektují lidské hodnoty a preference. 

K dosažení této vize je nyní k dispozici 14 nových školicích a poradenských modulů WHO 
QualityRights. Umožní zemím převést mezinárodní standardy v oblasti lidských práv do praxe 
ovlivňováním politiky a budováním znalostí a dovedností k provádění přístupů zaměřených na 
člověka a zotavení. To je to, co je nezbytné pro poskytování kvalitní péče a podpory a pro podporu 
duševního zdraví a pohody. 

Jsme přesvědčeni, že každý - ať už poskytovatel služeb nebo člen komunity, musí mít znalosti 
a dovednosti, aby mohl podporovat někoho, kdo má potíže s duševním zdravím, psychosociální, 
intelektuální nebo kognitivní postižení. 

Doufáme, že tyto školicí a poradenské moduly QualityRights budou široce využívány a že přístup, 
který nabízejí, se stane celosvětovým standardem, nikoli výjimkou v oblasti duševního zdraví 
a sociálních služeb. 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Generální ředitel 
Světová zdravotnická organizace 
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Podpořili nás 
 
Dévora Kestel, ředitelka, Oddělení duševního zdraví a užívání látek, Světová zdravotnická 
organizace, Ženeva 

Po celém světě se zvyšuje povědomí o důležitosti duševního zdraví a poskytování služeb a podpor, 
které jsou zaměřeny na člověka a podporují přístup orientovaný na zotavení a založený na lidských 
právech. Toto povědomí je spojeno s uznáním, že systémy duševního zdraví v zemích s vysokým, 
středním a nízkým příjmem selhávají u mnoha jednotlivců a komunit kvůli omezenému přístupu, 
špatným službám a porušování lidských práv. 

Je nepřijatelné, že lidé využívající služby duševního zdraví mohou být vystaveni nelidským životním 
podmínkám, škodlivým praktikám léčby, násilí, zanedbávání a zneužívání. Existuje mnoho zpráv 
o službách, které nereagují na potřeby lidí nebo nepodporují jejich nezávislý život v komunitě - místo 
toho jejich interakce se službami často zanechávají pocit beznadějnosti a nespokojenosti. 

V širších souvislostech komunity jsou lidé s duševním onemocněním, psychosociálními, 
intelektuálními nebo kognitivními postiženími vystaveni stigmatizaci, diskriminaci a velkým 
nerovnostem, které prostupují všemi aspekty jejich života. Odmítají jim možnost žít tam, kde se 
rozhodnou, oženit se, mít rodinu, navštěvovat školu, hledat zaměstnání a využívat volnočasové 
aktivity. 

Pokud se chystáme změnit tuto situaci, je nezbytné přijmout přístupy v oblasti zotavení a lidských 
práv. Přístup k zotavení zajišťuje, že služby umístí člověka do centra péče. Zaměřuje se na podporu 
lidí při definování toho, jak vypadá zotavení a co pro ně znamená. Tento přístup je o pomoci lidem 
znovu získat kontrolu nad jejich identitou a životem, mít naději do budoucnosti a žít život, který má 
pro ně smysl, ať už jde o práci, vztahy, angažovanost v komunitě, spiritualitu nebo některé nebo 
všechny z nich. 

Přístup zaměřené na zotavení a lidská práva jsou velmi sladěny. Oba přístupy podporují klíčová práva, 
jako je rovnost, nediskriminace, způsobilost k právním úkonům, informovaný souhlas a začlenění 
do společenství (vše zakotveno v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením). Přístup 
k lidským právům však ukládá zemím povinnosti podporovat tato práva. 

Prostřednictvím těchto školicích a poradenských modulů vyvinutých v rámci iniciativy QualityRights 
přijala Světová zdravotnická organizace rozhodná opatření k řešení těchto výzev a k podpoře zemí 
při plnění jejich mezinárodních závazků v oblasti lidských práv. Tyto nástroje umožňují realizovat 
několik klíčových akcí: podpora účasti a začlenění do společnosti pro lidi s prožívanou zkušeností; 
budování kapacit za účelem ukončení stigmatizace a diskriminace a podpory práv a zotavení; 
a posílení vzájemné podpory a organizací občanské společnosti k vytváření vzájemně se 
podporujících vztahů a umožnění lidem obhajovat lidská práva a přístup zaměřený na člověka 
v oblasti duševního zdraví a sociálních služeb. 

Těším se, až uvidím tyto nástroje Světové zdravotnické organizace používané v zemích, které 
poskytují komplexní reakci na výzvy, kterým čelí lidé s duševním onemocněním, psychosociální, 
intelektuální nebo kognitivní poruchou. 

Dainius Pūras, zvláštní zpravodaj o nároku osob na nejvyšší dosažitelnou úroveň fyzického 
a duševního zdraví 

QualityRights nabízí nový přístup k péči o duševní zdraví, který je založen na právech a zaměřuje se 
na zotavení. 
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Tato iniciativa Světové zdravotnické organizace je velmi aktuální. Roste přesvědčení, že strategie 
a služby v oblasti péče o duševní zdraví se musejí v celosvětovém měřítku změnit. Služby pro lidi 
s psychosociálním postižením a jinými duševními chorobami často spočívají v nátlaku, nadměrné 
medikaci a ústavní péči. Tento status quo je nepřijatelný, protože dále posiluje stigma a bezmocnost 
jak uživatelů, tak poskytovatelů služeb péče o duševní zdraví. 

Všechny zúčastněné strany, včetně tvůrců strategií a osob využívajících služby péče o duševní zdraví, 
musejí mít k dispozici efektivní znalosti a dovednosti, aby dosáhly změny a rozvíjely udržitelné 
a na právech založené služby péče o duševní zdraví. 

Iniciativa QualityRights poskytuje prostřednictvím promyšlených modulů nezbytné znalosti 
a dovednosti, kterými jasně dokazuje, že změna je možná a že povede k oboustranně výhodné situaci. 
Zaprvé, lidé se zdravotním postižením a jinými duševními chorobami, u nichž mohou být služby péče 
o duševní zdraví žádoucí, budou motivováni k využití takových služeb, které je podpoří a respektují 
jejich názory. Zadruhé, poskytovatelé těchto služeb budou kompetentní a uplatní taková opatření, 
která zabrání nucené péči. Tím se narovná asymetrie mezi vlivem zúčastněných stran, vytvoří se mezi 
nimi důvěra a posílí se terapeutická shoda. 

Upustit od dědictví překonaných přístupů v oblasti péče o duševní zdraví, která se zakládají 
na nevyváženosti, donucení a diskriminaci, nebude snadné. Avšak roste přesvědčení, že přechod 
na péči, která se zakládá na právech klienta a na důkazech, je třeba šířit po celém světě, bez ohledu 
na to, zda jde o zemi rozvinutou, středně příjmovou zemi, nebo o zemi s nízkými příjmy. Iniciativa 
WHO QualityRights se svými školicími a poradními materiály je významným nástrojem, který podpoří 
a posílí pozici všech zúčastněných stran, jež jsou ochotny se tímto směrem vydat. Všem zemím 
důrazně doporučuji, aby QualityRights akceptovaly. 

Catalina Devandas Agular, zvláštní zpravodajka pro práva osob se zdravotním postižením  

Osoby se zdravotním postižením, zvláště s psychosociálním postižením a mentálním postižením, 
se často potýkají s porušováním svých lidských práv v oblasti služeb péče o mentálně postižené. 
Zákony většiny zemí dovolují nedobrovolnou hospitalizaci a péči o osoby se zdravotním postižením 
na základě jejich skutečného nebo vnímaného postižení. Dále se zohledňují faktory jako „lékařská 
nutnost“ a „nebezpečnost“. Instituty odloučení a omezení jsou mnohými zařízeními péče o duševní 
zdraví využívány nejen během emočních krizí a závažných úzkostných stavů, ale také jako forma 
trestu. Ženy a dívky s psychosociálním a mentálním postižením jsou v ústavní péči vystavovány násilí 
a poškozování včetně nucené antikoncepce, potratů a sterilizace.  

Oproti tomu může iniciativa QualityRights WHO poskytnout základní vodítka z perspektivy lidských 
práv pro zavedení služeb péče o duševní zdraví a pro reakce komunity. Otevře se tak cesta 
k ukončení ústavní péče a nedobrovolné hospitalizace a péče o zdravotně postižené. Tato iniciativa 
vybízí ke vzdělávání zdravotníků tak, aby dokázali poskytnout zdravotní péči a psychosociální 
podporu postiženým, a to způsobem, který zohlední práva postižených. Podporováním souladu 
s CRPD a rámcem Agendy 2030 nás moduly WHO QualityRights přibližují k uplatňování práv osob 
se zdravotním postižením. 

Dr. Julian Eaton, ředitel, Mental Health, CBM International 

Vzrůstající zájem o duševní zdraví je činí prioritou v oblasti rozvoje a poskytuje příležitost uzavřít 
mezeru mezi péčí a podporou. Lidé tak mohou uplatnit právo na dobrou zdravotní péči tam, kde 
dříve chyběla. V minulosti byla péče o duševní zdraví velmi špatná a pomíjela priority a pohled lidí, 
kteří ji využívali.  

Program QualityRights WHO napomáhá zavést prostředky pro narovnání služeb péče o duševní 
zdraví se standardy danými Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Tím se posouvá 
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paradigma od způsobu, jakým tyto služby dříve fungovaly. Školicí a poradenské moduly jsou 
neocenitelným zdrojem lepší praxe v podpoře lidí psychosociálně a duševně postižených. Jejich hlas 
je slyšet, a tak lze zlepšit prostředí, ve kterém se snáze uzdraví. Je to běh na dlouhou trať, ale 
QualityRights je zásadním zdrojem pro poskytovatele a uživatele služeb. Získají vodítko pro 
praktickou reformu, která podpoří důstojnost a respekt postižených kdekoli na světě. 

Charlene Sunkel, generální ředitelka, Global Health Peer Network 

Školicí a poradenský balíček QualityRights Světové zdravotnické organizace podporuje význam 
participativního přístupu. Uznává a doceňuje význam prožitku lidí s psychosociálním, mentálním 
a kognitivním postižením tak, aby se posílila možnost jejich zotavení. Poskytuje poradenskou činnost, 
vede výzkum a redukuje stigmatizaci a diskriminaci. Nástroje QualityRights zajišťují shodu se 
standardy lidských práv a zavádí politiku, které zamezují donucovacím postupům. Ukazují, jak lidé 
s prožitkem mohou přispět svou osobní zkušeností k rozvoji, návrhům, uplatnění, sledování 
a vyhodnocení služeb v oblasti zdravotní a sociální péče. 

Prožitek v sobě nese mnohem víc než pouhá znalost nebo dovednost. Taková odbornost plyne 
z niterního pochopení vlivu, jaký mají sociální a lidská práva na život s psychosociálně, mentálně 
a kognitivně postiženými, a z pochopení situace, kdy je postižený odsouván do ústraní, segregován 
a diskriminován. Vyplývá z nutnosti nastavit systém péče o duševní zdraví, jenž často nedokáže 
poskytnout služby nebo podporu, které by mohly člověku prospět v jeho jedinečné individualitě 
a které by vyšly vstříc jeho specifickým potřebám pro zotavení.  

Systém péče o duševní zdraví není jediným společenským systémem, který před člověka staví bariéry. 
Stejně náročné může být získat přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a všeobecné zdravotní péči. 
Jedinečný a niterný vhled lidí s prožitkem může být katalyzátorem změny a transformace všech 
společenských systémů s cílem ochránit lidská práva, podporovat začlenění do komunity, zlepšit 
kvalitu života a posílit pozici postižených. To vše může přispět ke zlepšení duševního zdraví a pohody. 

Kate Swaffer, předsedkyně správní rady, generální ředitelka Dementia International Alliance 

Pro Dementia Alliance International (DAI) bylo velkou ctí a potěšením podílet se s iniciativou 
QualityRights WHO a jejími spolupracovníky na tomto velmi důležitém projektu. Lidská práva byla 
v oblasti péče o klienty s demencí všeobecně opomíjená. Avšak tyto moduly představují nový přístup 
k duševnímu zdraví, včetně demence – neurokognitivní chorobě, která způsobuje kognitivní postižení. 
Oproti současné praxi, kdy poté, co je klientovi demence diagnostikována, se soustředí péče pouze 
na nedostatky, a tak vede jen k další neschopnosti a závislosti, nový přístup v rámci těchto 
jedinečných a podpůrných modulů propaguje práva a pomoc lidem s demencí tak, aby mohli vést 
pozitivní život.  

Tím, že moduly podporují potřebu jednoznačné dostupnosti práv, představují praktický nástroj 
pro každého, ať je to kdokoli. Moduly pojímají klíčové principy lidských práv tak, aby byly účinné 
i v praxi, čímž se stávají užitečnými jak zdravotníkům, tak lidem s demencí a jejich rodinným 
příslušníkům. Kupříkladu zdůraznění potřeb a výhod vzájemné podpory podobně postižených, kterou 
DAI poskytuje lidem s demencí zdarma již od roku 2013, ještě než byla oficiálně založena, 
a problematika právní způsobilosti a její význam ve smyslu článku 12 Úmluvy o právech osob 
se zdravotním postižením (CRPD) představují hmatatelný způsob, jak lépe informovat odborníky 
i rodiny, aby lidem s demencí již nebyla upírána jejich práva. Osobně pevně věřím, že tyto moduly 
podpoří všechny lidi s duševními problémy a psychosociálním, mentálním a kognitivním postižením, 
aby se zlepšila kvalita jejich života. 
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Ana Lucia Arellano, předsedkyně, Mezinárodní aliance zdravotně postižených 

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) je převratnou úmluvou, která 
podporuje změnu od paradigmatu, jenž na osoby se zdravotním postižením pohlíží jako na objekty 
charity nebo lékařské péče, k přístupu, který tyto lidi chápe jako subjekty s vlastními právy. Tato 
změna paradigmatu je zvláště důležitá pro osoby s mentálním, psychosociálním a kombinovaným 
postižením nebo pro osoby se zvýšenou potřebou podpory. Článek 12 CRPD je pro tuto změnu 
klíčový, protože postiženým lidem umožňuje využít institutu způsobilosti k právním úkonům. Toto je 
základní lidské právo, na jehož základě lze uplatnit všechna ostatní práva. 

QualityRights je skvělým nástrojem, který odborníkům i zdravotníkům umožní lépe pochopit 
a uchopit CRPD. Vytváří se tak most mezi lidmi s psychosociálním postižením, uživateli psychiatrické 
péče či těmi, kteří jí prošli, a službami péče o duševní zdraví a zdravotnickým sektorem, přičemž jsou 
respektovány principy a hodnoty CRPD. QualityRights byly vyvinuty v úzké interakci s uživateli 
a osobami, kteří prošli službami péče o duševní choroby a jejichž hlas rezonoval i poselstvími, která 
byla přednesena signatářům CRPD. Mezinárodní aliance postižených (the International Disability 
Alliance – IDA) a její členské organizace gratulují k činnosti a výsledkům iniciativy QualityRights. 
Jednoznačně podporujeme WHO v jejím úsilí transformovat zákony o duševním zdraví, politiku 
a systémy tak, aby odpovídaly CRPD a odrážely hlasy, které volají: „Nikdy o nás bez nás!“ 

Connie Laurin-Bowie, výkonná ředitelka, Inclusion International 

Zájmem QualityRights WHO je podpořit jednotlivce i organizace postižených osob, aby si uvědomili 
svá lidská práva a usilovali o změnu, která by umožnila lidem vést nezávislý život v komunitě a získat 
odpovídající podporu. Inclusion International vítá tuto iniciativu, jež usiluje o prosazování práv, která 
jsou lidem s mentálním postižením často upírána, zvláště právo na dostupné služby péče o duševní 
zdraví, právo volby, právo mít rodinu, právo na život v komunitě a právo být plnohodnotným 
občanem. QualityRights představuje významný příspěvek našemu společnému snažení utvářet 
a ovlivnit politiku a praxi, která by každému umožnila stát se součástí své komunity. 

Alan Rosen, profesor, Illawarra Institute of Mental Health, University of Wollongong, a Brain 
& Mind Centre, University of Sydney, Austrálie 

Svoboda léčí. Snazší uplatnění lidských práv v našich službách péče o duševní zdraví může uzdravovat. 
To může zaručit, že kdykoli je to možné, osoba s duševní chorobou: a) získá možnost volby a kontroly 
nad poskytovanou asistencí a péčí, b) pokud možno dostane kvalitní klinickou i domácí oporu, aby 
mohla nerušeně a „dle svého“ žít v komunitě. 

Při pohledu na dlouhý příběh prosazování lidských práv v psychiatrii tyto moduly ukazují, že právo 
na odpovídající péči a veškerá lidská práva a základní svobody lze naplnit bez rozporů. Nucená péče, 
jako omezení, vyloučení, nucená medikace, uzamčená lůžková oddělení, stísněné prostory a ústavní 
péče, musí být omezena. Optimální svoboda v rámci péče bude vyžadovat obrovskou změnu. Ta 
zahrnuje rozšířenou systematizaci praktických alternativ založených na důkazech, aby se zabránilo 
nucené péči – tj. otevřené dveře, otevřená odlehčovací zařízení, otevřený a volný přístup, otevřené 
komunity, otevřená mysl, otevřené rozhovory mezi sobě rovnými, podpora komunitního bydlení, 
zlepšení komunikace jednotlivce i rodiny, podpora a rozvoj dovedností při řešení problémů, vstřícné 
směrnice, nácvik utišování a zmírnění napětí, podpora dovedností při rozhodování, orientace služeb 
a mentorů na zotavení a vytváření politik za účasti všech zainteresovaných.  

Program QualityRights WHO, založený na CRPD OSN, se zhmotnil ve vysoce praktické sadě modulů. 
Pro naše profese tyto moduly poskytují cestu a horizont, ke kterému se potřebujeme přiblížit, spíše 
než konečnou odpověď a nepřekročitelný termín. Klinické a podpůrné služby, stejně jako naše 
politická, právní a sociální činnost, která se týká uživatelů služeb a jejich rodin, se musí kombinovat 
s naší vlastní emancipací jako profesionálů, kteří občas příliš uvažují v rámci instituce a kteří jsou 
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občas příliš v zajetí zaběhnutých postupů péče o mentálně postižené. Pouze pak a jen společně 
můžeme zlepšit výhled osob se závažnými, přetrvávajícími nebo opakovanými mentálními obtížemi 
na posílený, smysluplný, naplněný život plnohodnotného občana se všemi právy. 

Victor Limaza, aktivista a školitel společnosti Spravedlnost pro osoby se zdravotním postižením, 
Documenta AC (Mexiko) 

Důstojnost je úzce spjata s pohodou. V současnosti jsou zpochybňována kritéria, dle nichž soudíme 
psychologické utrpení pouze v kontextu neurochemické nerovnováhy, stejně jako názor, že určité 
projevy lidské odlišnosti jsou patologické a musí se rázně zakročit, aby osoby a společnost nedošly 
předpokládané újmy, ačkoli přijatá opatření mohou porušit lidská práva a způsobit nenávratné škody. 
Základem, na němž by měl být založen model péče o duševně nemocné a který by zohledňoval 
principy CRPD, by měl být interdisciplinární a celostní, měl by brát v potaz subjektivní potíže, aniž by 
se narušila důstojnost a schopnost osoby činit rozhodnutí, a to i v kritických situacích. Pochopit 
zkušenosti člověka, který zažívá kritický duševní stav, je možné díky vazbě, jež se vytvoří empatií, 
nasloucháním, otevřeným dialogem, doprovodem (zvláště mezi stejně postiženými), podporou při 
rozhodování, životem v komunitě a striktně dodržovanými předběžnými opatřeními postižených. 
Lidé s psychosociálním postižením jsou odborníky díky prožitku a musejí být zahrnuti do vytváření 
nástrojů, které směřují k zotavení. Iniciativa QualityRights WHO je správným příkladem posunu 
tohoto paradigmatu, jelikož poskytuje nástroje a strategie péče o duševní zdraví, přičemž dodržuje 
nejvyšší standardy respektu k lidským právům. Není pochyb, že plné a spravedlivé uplatňování 
lidských práv jakýmkoliv člověkem vede k duševnímu zdraví. 

Peter Yaro, výkonný ředitel společnosti Basic Needs Ghana 

Balíček školicích a poradenských dokumentů WHO je bohatou sbírkou materiálů, jejichž cílem je 
zlepšení práce v oblasti duševního zdraví a začlenění na základě lidských práv. Materiály představují 
významný krok vpřed v oblasti zvláště psychosociálních, mentálních a vývojových postižení 
při programování a propagování intervencí ve prospěch potřeb a práv jednotlivce tak, jak je stanoví 
CRPD. Balíček QualityRights učinil obrovský posun k trvale platnému doporučení, že osoby 
s prožitkem se podílejí na koncepci a implementaci opatření společně se sledováním 
a vyhodnocením výsledků projektu. Jejich poradní hlas zajistí udržitelnost iniciativ. Z toho důvodu by 
odborníci, uživatelé služeb a jejich poskytovatelé stejně jako všichni ostatní zúčastnění měli tyto 
dokumenty využívat. Uvedený přístup znemožňuje páchat násilí a zneužívat zranitelné osoby.  

Michael Njenga, předseda společnosti the Pan African Network of Persons with Psychosocial 
Disability, člen výkonné rady Africa Disability Forum a generální ředitel. Uživatelé psychiatrické 
péče a ti, kteří jí prošli, Keňa 

Ve způsobu, jakým globálně přistupujeme k duševnímu zdraví, došlo k posunu. Podnět této změně 
dala Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) a přijetí Trvale udržitelných cílů 
(SDG) a Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. 

Nástroje a materiály QualityRights OSN pro vzdělávání a poradenství staví na tomto klíčovém 
lidském právu i na mezinárodních rozvojových nástrojích. Iniciativa QualityRights se zakládá na 
lidskoprávním přístupu, který zaručí, že služby péče o duševní zdraví jsou poskytovány v rámci 
lidských práv a odpovídají potřebám lidí s psychosociálním postižením a mentálním onemocněním. 
Tyto materiály zároveň kladou důraz na potřebu poskytovat služby co nejblíže místu, kde tito lidé žijí. 

Přístup QualityRights uznává význam toho, že je respektována osobní důstojnost člověka a že každý 
člověk s psychosociálním postižením a duševní poruchou má hlas, sílu a volbu při přístupu ke 
službám péče o duševní zdraví. Je to nedílná součást reformy systémů služeb a péče o duševní zdraví 
jak na globální, tak na lokální a národní úrovni. Proto je nezbytné, aby byly tyto školicí nástroje 
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a poradenské materiály široce využívány a na všech úrovních přinesly lidem se zkušeností, jejich 
rodinám, komunitám i celým společnostem hmatatelné výsledky. 
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Co je iniciativa QualityRights WHO? 
 

 

Iniciativa QualityRights WHO se po celém světě zaměřuje na zdokonalení 
kvality péče a podpory duševního zdraví a sociálních služeb a na prosazování 
lidských práv osob s psychosociálním, mentálním nebo kognitivním postižením 
a duševním onemocněním. QualityRights využívá participativního přístupu, aby 
dosáhla následujících cílů: 
 

 

 

 

Vytvořit kapacitu pro boj se stigmatem a diskriminací a prosazovat lidská 
práva a zotavení. 

  

 

Zlepšit podmínky pro kvalitní péči a lidská práva v oblasti služeb péče 
o duševní zdraví a zdravotních a sociálních služeb. 

  

 

 

 

Vytvořit služby, které jsou součástí komunity, soustředí se na zotavení 
a dodržují a prosazují lidská práva. 

  

 
Podporovat rozvoj hnutí za občanskou společnost, která bude hájit lidská 
práva a bude ovlivňovat tvorbu politiky. 

  

 

Reformovat národní politiku a legislativu v souladu s Úmluvou o právech 
osob se zdravotním postižením a dalšími mezinárodními lidskoprávními 
standardy. 

  

 

 

Více na: http://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/en/ 
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WHO QualityRights – Nástroje pro vzdělávání 
a poradenství 
 
V rámci iniciativy WHO QualityRights jsou k dispozici následující nástroje vzdělávání a poradenství: 

Sada nástrojů pro transformaci služeb 

• Sada hodnotících nástrojů QualityRights WHO 

• Přeměna služeb a podpora lidských práv 
 
Vzdělávací nástroje 

Základní moduly 

• Lidská práva  

• Duševní zdraví, postižení a lidská práva  

• Zotavení a právo na zdraví  

• Svéprávnost a právo na vlastní rozhodnutí  

• Osvobození od nátlaku, násilí a zneužívání  

 

Specializované moduly 

• Rozhodování s podporou a předběžné opatření 

• Strategie pro ukončení a prevenci užití omezovacích prostředků  

• Postupy pro zotavení v oblasti duševního zdraví a osobní pohoda 

 
Hodnoticí nástroje 

• Vyhodnocení vzdělávacího programu QualityRights WHO v oblasti duševního zdraví, 
lidských práv a zotavení: dotazník před zahájením vzdělávacího programu 

• Vyhodnocení vzdělávacího programu QualityRights WHO v oblasti duševního zdraví, 
lidských práv a zotavení: dotazník po ukončení vzdělávacího programu 

 
Poradenské nástroje 

• Podpora „jeden na jednoho“ u osob s prožitými zkušenostmi 

• Skupiny vzájemné podpory vedené lidmi a pro lidi s prožitými zkušenostmi 

• Organizace občanské společnosti na podporu lidských práv v oblasti duševního zdraví 

a souvisejících oblastech  

• Obhajování duševního zdraví, zdravotního postižení a lidských práv 

 
Svépomocné nástroje 

• Plánování zotavení v oblasti duševního zdraví a osobní pohody zaměřené na člověka – 
svépomocný nástroj 
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O tomto vzdělávacím programu a poradenství  
 
Vzdělávací a poradenské moduly QualityRights byly vytvořeny s cílem zlepšit znalosti, dovednosti 
a porozumění u klíčových hráčů o tom, jak prosazovat práva lidí s psychosociálním, mentálním nebo 
kognitivním postižením a duševním onemocněním a zlepšit kvalitu služeb a podpory poskytované 
v oblasti duševního zdraví a v souvisejících oblastech v souladu s mezinárodními normami v oblasti 
lidských práv, a to zejména s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a s přístupem 
k zotavení.  
 

Komu jsou seminář a poradenství určeny? 

• Osobám s psychosociálním postižením 

• Osobám s mentálním postižením 

• Osobám s kognitivním postižením, včetně demence  

• Osobám s duševním onemocněním 

• Osobám, které užívají nebo které užívaly služby péče o duševní zdraví a sociální služby 

• Řídícím pracovníkům všeobecného zdravotnictví, služeb péče o duševní zdraví 
a zdravotních a sociálních služeb  

• Lékařům v oblasti duševního zdraví a jiným odborníkům (např. lékaři, sestry, psychiatři, 
zdravotní sestry psychiatrické a geriatrické péče, neurologové, geriatři, psychologové, 
ergoterapeuti, sociální pracovníci, komunitní pracovníci, osobní asistenti, mentoři, 
dobrovolníci) 

• Dalším pracovníkům v oblasti služeb péče o duševní zdraví a sociální péče, včetně 
komunitních a domácích služeb (např. pečovatelé, úklid, vaření, údržba, administrativa) 

• Nevládním organizacím, sdružením a náboženským organizacím pracujícím v oblasti péče 
o duševní zdraví, lidských práv a dalších souvisejících oblastech (např. sdružení lidí 
s postižením, sdružení lidí v psychiatrické péči nebo lidí, kteří jí prošli, sdružení na jejich 
obhajobu) 

• Rodinám, podpůrným osobám a dalším pečovatelům  

• Příslušným ministerstvům (zdravotnictví, sociálních věcí, školství apod.) a politikům  

• Příslušným vládním institucím a službám (např. policie, soudnictví, vězeňský personál, 
orgány pro sledování a kontrolu zadržovacích zařízení, včetně služeb pro mentálně postižené 
a sociálních služeb, komise pro právní reformy, rady pro zdravotně postižené a národní 
instituce pro lidská práva) 

• Dalším relevantním organizacím a zúčastněným stranám (např. obhájci, právníci 
a organizace právní pomoci, akademická veřejnost, vysokoškolští studenti) 

 

Kdo by měl vzdělávací program vést? 
Vzdělávací program by měl být koncipován a veden multidisciplinárním týmem, který bude 
zahrnovat lidi se zkušeností, členy sdružení postižených osob, odborníky na duševní zdraví, postižení 
a podobné obory, rodiny a další.  
 
Jestliže se vzdělávací program týká zvláště práv osob s psychosociálním postižením, je důležité, aby 
byli členy týmu školitelů i zástupci této skupiny. Podobně klade-li si vzdělávací program za cíl posílit 
kapacity v oblasti práv osob s mentálním a kognitivním postižením, musejí být mezi školiteli i členové 
těchto skupin.  
 
Pro oživení diskusí lze zvážit různé možnosti. Mohou být například přizváni školitelé se specifickými 
znalostmi pro konkrétní aspekty vzdělávacího programu. Další možností může být sestavení panelu 
ze školitelů pro konkrétní část vzdělávacího programu.  



 

Organizace občanské společnosti na podporu lidských práv v oblasti duševního zdraví   S t r a n a  | 20 
a souvisejících oblastech  
WHO QualityRights Modul průvodce 

V ideálním případě jsou školiteli osoby znalé kultury a kontextu místa, kde se vzdělávací program 
koná. Může být nezbytné vést vzdělávací program samotných školitelů, aby se vytvořil tým lidí, kteří 
jsou schopni provádět vzdělávací program v určité kultuře nebo kontextu. Tento vzdělávací program 
školitelů by měl zahrnout i osoby s psychosociálním, mentálním nebo kognitivním postižením 
a duševním onemocněním. Zároveň by měl zahrnovat další důležité zástupce zúčastněných stran, 
kteří přispívají ke zlepšení kvality služeb péče o duševní zdraví a zdravotních a sociálních služeb 
a lidských práv osob s psychosociálním, mentálním nebo kognitivním postižením a duševním 
onemocněním. 
 

Jak by měl vzdělávací program probíhat? 
V ideálním případě by měl být vzdělávací program modulů QualityRights zahájen pěti základními 
moduly. Následovat může podrobnější vzdělávací program, který využije specializovaných modulů 
(viz výše). 
 
Celý vzdělávací program může probíhat formou série seminářů, které se uskuteční v průběhu 
několika měsíců. Každý školicí modul nemusí být nutně vměstnán do jednoho dne. Dle potřeby jej lze 
rozdělit podle témat do několika dnů. 
 
Celý vzdělávací program může probíhat prostřednictvím několika seminářů, které se budou konat 
v průběhu několika měsíců. Každý samostatný modul vzdělávacího programu nemusí být nutně 
absolvován za jeden den. Může být rozdělen do témat a podle potřeby může být prezentován 
v průběhu několika dnů. 
 
Způsob využití a distribuce školicích materiálů se proto také přizpůsobí kontextu a požadavkům. 
 

• Jestliže například účastníci ještě nemají žádné odborné znalosti v oblasti duševního zdraví, 
lidských práv a zotavení, je důležité uspořádat čtyř- až pětidenní seminář s využitím pěti 
základních vzdělávacích modulů. Ukázka programu na pět dní je k dispozici na následujícím 
odkazu: https://qualityrights.org/wp-content/uploads/Sample-program-QR-training.pdf. 

• Jestliže již účastníci mají základní znalosti o lidských právech lidí s psychosociálním, 
intelektuálním a kognitivním postižením, ale vyžadují pokročilejší znalosti o tom, jak 
konkrétně prosazovat právo na způsobilost k právním úkonům v praxi, lze uspořádat seminář 
zaměřený na modul Svéprávnost a právo na vlastní rozhodnutí během prvního dne a na 
specializovaný modul Rozhodování s podporou a předběžné opatření (nebo vybrané části 
tohoto modulu) v následujících třech dnech.  

 
V případě, že je potřeba uzpůsobit materiály specifickým požadavkům vzdělávacího programu, musí 
se před vzdělávacím programem projít všechny probírané moduly a odstranit zbytečně opakované 
informace.   
 

• Kupříkladu při plánování vzdělávacího programu základních modulů pak nebude třeba 
zahrnout téma 5 (Zaměřeno na článek 12) nebo téma 6 (Zaměřeno na článek 16), protože 
tato témata jsou důkladněji rozebrána v následujícím modulu Svéprávnost a právo na vlastní 
rozhodnutí, respektive Osvobození od nátlaku, násilí a zneužívání. 

• Avšak pokud se plánuje vzdělávací program pouze o modulu 2, pak je nezbytné zahrnout 
i témata 5 a 6, protože tak budou mít účastníci jedinou šanci, jak se s touto problematikou 
seznámit. 

 
Toto jsou příklady různých způsobů, jakými lze školicí materiály použít. V závislosti na specifickém 
kontextu potřeb a požadavků je možné vzdělávací program obměnit.   

https://qualityrights.org/wp-content/uploads/Sample-program-QR-training.pdf
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Předběžné poznámky k jazykovým prostředkům 
 
Prohlašujeme, že jazyk a terminologie odrážejí pojmový vývoj v oblasti postižení a že s ohledem na 
proměnu v čase budou různí lidé užívat v různých kontextech různé termíny. Lidé musejí být schopni 
rozhodnout o slovní zásobě, obratech a popisech svých zkušeností, situací nebo úzkostí. Ve vztahu 
k oblasti duševního zdraví používají například někteří lidé výrazy jako „lidé s psychiatrickou 
diagnózou“, „lidé s duševními poruchami“ nebo „duševní nemocí“, „lidé s duševními stavy“, „klienti“, 
„uživatelé služeb“ nebo „přeživší psychiatrické péče“. Další lidé některé nebo všechny tyto termíny 
považují za stigmatizující, případně pro pojmenování svých emocí, prožitků a úzkostí užívají jiné 
výrazy. Podobně se o intelektuálním postižení mluví s použitím různých termínů v různých 
kontextech, včetně například „poruch učení“, „poruch duševního rozvoje“ nebo „obtíží s učením“. 
 
Termín „psychosociální postižení“ byl přijat tak, že zahrnuje lidi, kteří mají diagnózu související 
s duševním zdravím nebo kteří se s tímto termínem ztotožnili. Termíny „kognitivní 
postižení“ a „mentální postižení“ se používají v případě osob, jimž byla stanovena diagnóza ve vztahu 
k jejich kognitivním a mentálním schopnostem, které mimo jiné zahrnují i demenci a autismus. 
 
Termín „zdravotní postižení“ je v tomto kontextu důležitý, protože zdůrazňuje podstatné překážky, 
které lidem se skutečným nebo vnímaným postižením brání stát se plnohodnotným a efektivním 
členem společnosti, a zdůrazňuje též skutečnost, že jsou pod ochranou CRPD. Použití výrazu 
„postižení“ v tomto kontextu neznamená, že lidé mají nemoc nebo poruchu.  
 
Podobně pojmy „lidé, kteří užívají“ nebo „kteří užívali“ služby v oblasti duševního zdraví a sociální 
a zdravotní služby odkazují na lidi, kteří nejsou nezbytně postižení, ale kteří mají různé prožitky 
a zkušenosti, jež se k tomuto vzdělávacímu programu vztahují. 
 
Použití termínu „služby duševního zdraví a zdravotní a sociální služby“ v těchto modulech se navíc 
vztahuje na širokou škálu služeb, které v současné době poskytují země, mimo jiné například na 
komunitní centra duševního zdraví, kliniky primární péče, ambulantní služby, psychiatrické léčebny, 
psychiatrická oddělení ve všeobecných nemocnicích, rehabilitační střediska, tradiční léčitele, denní 
stacionáře, domovy pro seniory a další „skupinové“ domovy, jakož i na služby v domácím prostředí 
a služby a podpory nabízející alternativy k tradičním službám duševního zdraví nebo sociálním 
a zdravotním službám, které jsou zajišťovány širokou škálou poskytovatelů zdravotní a sociální péče 
ve veřejném, soukromém a nevládním sektoru. 
 
Terminologie pro tento dokument byla zvolena tak, aby odrážela potřebu začlenění. Je volbou 
jedince, se kterými výrazy a pojmy se ztotožní, ale lidská práva platí pro všechny vždy a všude. 
Především by diagnóza ani postižení nikdy neměly osobu definovat. Všichni jsme jednotlivci, kteří 
mají jedinečný společenský kontext, osobnost, autonomii, sny, cíle, aspirace a vztahy s ostatními. 
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1. Úvod 
 
Cílem tohoto poradenského modulu je pomáhat lidem s psychosociálním, intelektuálním nebo 
kognitivním postižením či duševním onemocněním, jakož i jejich příznivcům při zřizování a provozu 
organizace občanské společnosti za účelem řešení problémů a potřeb, které označili za relevantní. 
V závislosti na jejich účelu se organizace společnosti mohou skládat pouze z lidí s psychosociálním, 
intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním onemocněním nebo mohou mít různé 
zúčastněné strany.   
 
Tento poradenský modul obsahuje informace a návrhy pro strukturování organizace občanské 
společnosti, pro návrh jejího programového zaměření a každodenního fungování a monitorování, 
hodnocení a podávání zpráv o pokroku.  
 
 

2. Co je to organizace občanské společnosti? 
 
Termín „organizace občanské společnosti“ se používá k označení nestátní (na vládě nezávislé) 
organizace, sdružení nebo skupiny, jejímž cílem je prosazovat společný zájem členů organizace. Pro 
účely těchto pokynů je společným zájmem spolupráce na dosažení významné změny v oblasti, kterou 
lidé s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním onemocněním 
označili za klíčovou pro zlepšení jejich života.   
 
Organizace složené z osob se zdravotním postižením – včetně osob s psychosociálním, intelektuálním 
nebo kognitivním postižením či duševním onemocněním – se běžně nazývají „organizace osob se 
zdravotním postižením“ nebo „organizace zdravotně postižených“. Organizace občanské společnosti 
fungující v této oblasti, které jsou tvořeny převážně jinými typy členů (např. rodinou, partnery v péči 
nebo zdravotníky), nejsou považovány za organizace zdravotně postižených.  
 
Organizace zdravotně postižených jsou často zřizovány samostatně, ale mohou se rozhodnout sloučit 
nebo se podílet na vytváření organizací napříč zdravotním postižením otevřených všem lidem se 
zdravotním postižením.  
  
Organizace občanské společnosti obecně, které jsou často v popředí prosazování sociální 
spravedlnosti a lidských práv, hrají stále důležitější roli při stanovování a zavádění programů po 
celém světě (1), (2). Navzdory rostoucímu počtu organizací občanské společnosti zabývajících se 
zdravotními a sociálními otázkami stále existuje potřeba těchto organizací v oblasti duševního zdraví 
a souvisejících oblastech.   
 
Mental Health Peer Connection (MHPC), Spojené státy americké – organizace advokační činnosti 
řízená peery (3), (4) 

 

MHPC je organizace advokační činnosti řízená peery, která se věnuje usnadňování samořízeného 
růstu, duševní pohody a výběru prostřednictvím peer mentoringu. Členové MHPC jsou peeři, kteří se 
zotavují z problémů duševního zdraví nebo zneužívání návykových látek a kteří se dokážou ztotožnit 
s jednotlivci, jimž pomáhají. MHPC poskytuje různé služby a programy, které lidem pomáhají 
v procesu zotavení.  
 
Film „Bez nás to nepůjde“ (2013) od MHPC a Sama Averyho rozebírá složité problémy spojené se 
stigmatizací a diskriminací lidí žijících s psychosociálními postiženími v USA. Film zobrazuje, co se 
stane, když se skupina lidí, často prezentovaná jako problém, který má společnost vyřešit, schází, aby 
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se postavila za svá práva tím, že předefinuje povahu problému a získá zpět své postavení integrálních 
členů společnosti. Chcete-li zhlédnout film „Bez nás to nepůjde“, viz: https://youtu.be/fv9jbKFANZc 
(zpřístupněné 9. 4. 2019). 
 
Další informace o MHPC naleznete na: http://www.wnyil.org/Mental -Health-PEER-Connection/.  
 
 

3. Zřízení organizace občanské společnosti 
 
Pochopení potřeby zřídit organizaci 
 
Motivace pro vytvoření organizace občanské společnosti bude obecně pramenit z toho, že lidé 
rozpoznají neuspokojenou potřebu, o které věří, že by se měla řešit. Tato neuspokojená potřeba 
může být něco, co vyplývá z osobní zkušenosti jednotlivce nebo skupiny osob s psychosociálním, 
mentálním nebo kognitivním postižením, skupin rodinných příslušníků nebo alternativně 
praktikujících lékařů, kteří uznali důležitost řešení lidských práv v oblastech souvisejících s duševním 
zdravím a zdravotním postižením. Specifická motivace, která pohání počáteční formování organizace, 
bude zdrojem pro její vize a cíle.   
 
Jakmile se jasně stanoví vize a účel organizace, lze posoudit, do jaké míry se liší od jiných organizací 
v komunitě, a nabídnout něco nového. Může to být ve formě jiné služby, nebo dokonce jiné 
perspektivy či metody prosazování lidských práv.   
 
Rovněž je užitečné zvážit, zda by organizace měla být zřízena jako samostatný orgán, nebo zda by 
mohla být pobočkou již zavedené organizace občanské společnosti, která chce obsáhnout práci na 
lidských právech osob s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním 
onemocněním a jejich rodin nebo partnerů v péči.  
 

 
Určení členů organizace 
 
Lidé, z nichž má organizace těžit, stejně jako ti, kteří se mohou stát členy, by měli být od samého 
začátku jasně definováni. V závislosti na účelu skupiny může být členství otevřeno všem lidem 
s prožitými zkušenostmi, rodinám a partnerům v péči, odborníkům a příznivcům, nebo může být 
členství alternativně omezeno pouze na jednu z těchto skupin.   
 
Jestliže je členství založeno výhradně na přání propagovat a obhajovat otázku, která je společná pro 
lidi s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním onemocněním, členy 
rodiny, partnery v péči a další, může se skupina zaměřit na přilákání mnoha členů.  
 
Sebezastupování a vedení osob se zdravotním postižením je na druhé straně zásadní v každé 
organizaci občanské společnosti, která pracuje pro práva osob se zdravotním postižením. Toto je 
zvláště důležité s ohledem na lidi s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivními postižením, 
kteří zažili, jak za ně a o nich ostatní mluví jak ve věcech jejich osobního života, tak v záležitostech 
politických. Lidé s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním 
onemocněním proto mohou mít potřebu se sdružit a obhajovat v samostatné organizaci.   
 

Toto video vypráví příběh o tom, jak se skupina lidí spojila, rostla a usnadnila změnu: 
https://youtu.be/bGb70PoiXDk. 
„This is the Story of a Civil Rights Movement“, Inclusion BC, Canada (3:43) zpřístupněné 9. 4. 2019 

https://youtu.be/bGb70PoiXDk
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Jak se organizace v průběhu času vyvíjí, mohou se vyvíjet i její vize, cíle a jednání, což bude mít 
důsledky pro členství ve skupině. Úspěch organizace závisí na potřebě být flexibilní a motivovat členy, 
aby bylo zajištěno jejich vysoké nasazení a angažovanost. Členové hrají klíčovou roli při propagaci 
a udržování organizace, jakož i při provádění činností k dosažení záměrů a cílů.    
 

Normal Difference Mental Health, Keňa − Rozpoznání potřeby pro organizaci občanské společnosti 
a její zřízení (5) 
 
Až donedávna neexistovaly žádné veřejné služby v oblasti duševního zdraví ve slumech Kariobangi 
a Kisumu v Keni. Respektování, posílení a zahájení podpory lidí trpících traumatem a emočním 
utrpením bylo označeno za kritickou potřebu pro zlepšení pohody mnoha lidí v Keni – zejména 
s ohledem na trauma způsobené povolebním násilím v letech 2007 a 2008.   
 
Osoby, které zažily trauma, potřebují ve své komunitě bezpečné místo pro uzdravení, kde mají 
možnost se vypořádat s traumatickými zážitky a překonat je. Organizace Normal Difference Mental 
Health v Keni toto místo poskytla tím, že nabídla drop-in centrum, které zahrnuje svépomocné 
skupiny, poradenství, podporu a tvůrčí činnosti. Cílem je dát lidem šanci najít pozitivní a posilující 
způsoby, jak se vypořádat se svými obavami, získat sílu a sebevědomí a žít životy svobodného 
rozhodování ve svých komunitách. Toto je obzvláště náročné vzhledem k rostoucí míře chudoby.    
 
Projekt byl zahájen v únoru 2009, když skupina čtyř lidí v Kariobangi, jednoho z mnoha ghett 
v Nairobi, založila komunitní svépomocnou organizaci Normal Difference Mental Health Kariobangi. 
V srpnu 2009 se myšlenka rozšířila do Kisumu, třetího největšího města v Keni, ležícího u Viktoriina 
jezera.  
 
Integrací místních afrických přesvědčení do podpůrných služeb se Normal Difference Mental Health 
snaží podporovat uzdravení a pohodu tím, že se zaměřuje na individuální zkušenosti s traumatem 
a strachem, které často vyžadují zvláštní pozornost a zásah. Organizace si uvědomuje, že z hlediska 
Afriky mohou být tyto problémy způsobeny řadou faktorů – včetně traumatických událostí 
v minulosti (např. ztráta zaměstnání, smrt milovaného člověka, zneužívání), čarodějnictví, duchů 
předků, zneužívání drog, nemocí (např. mozková malárie) a genealogicky děděného traumatu.   
 
V říjnu 2009 udělila organizace Intervoice (Slyšení hlasů) statut členství organizaci Normal Difference 
Mental Health na svém výročním zasedání v Maastrichtu v Nizozemsku. 
 
Další informace o Intervoice naleznete na: http://www.intervoiceonline.org/. 
 
Definování základních hodnot a vize 
 
Definování a odsouhlasení souboru základních hodnot pro organizaci poskytne základ, který bude 
řídit příspěvek každého člena i celé organizace. Základní hodnoty lze definovat jako přesvědčení, 
zásady nebo standardy, které lidé vnímají jako důležité a které řídí to, jak lidé myslí a jednají. Mohou 
zahrnovat nejenom rovnost, respekt, důstojnost, solidaritu, důvěru, pohodu, propojenost, sdílené 
porozumění, zotavení, svobodné rozhodování, zmocňování, naději, ochranu, soucit, rozmanitost, 
začlenění, účast, otevřenost a spolehlivost. Dohodnutý základní soubor hodnot by se měl promítnout 
do prohlášení o vizi, které si organizace sama stanoví.     
 
Vize stanoví vysoká očekávání toho, čeho chce organizace dosáhnout, a celkových výsledků, na nichž 
pracuje. Vizi musí pochopit a sdílet všichni členové organizace. Měla by být dostatečně obsáhlá, aby 
zahrnovala celou řadu perspektiv, snadno sdělitelná v rámci organizace i mimo ni, inspirující 
a povznášející, s cílem motivovat všechny členy k účasti a vnuknout jim pocit vlastnictví a nasazení. 

http://www.intervoiceonline.org/


 

Organizace občanské společnosti na podporu lidských práv v oblasti duševního zdraví   S t r a n a  | 25 
a souvisejících oblastech  
WHO QualityRights Modul průvodce 

Vizí organizace by například mohla být „společnost, kde lidé s demencí mají stejná práva jako ostatní 
a mohou se plně zapojit do společnosti“.    
 
Prohlášení PANUSP (6) 
 
Ve dnech 13.–15. října 2011 se v Kapském Městě v Jihoafrické republice konal mezinárodní kongres, 
kde Panafrická síť uživatelů a přeživších psychiatrické péče (PANUSP) diskutovala o důležitosti 
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (2008) a o reformě duševního zdraví na 
africkém kontinentě. 
 
Kongres vyvrcholil deklarací Kapského Města z října 2011, která byla prezentována na druhém 
summitu Hnutí za globální duševní zdraví (Kapské Město, 17. října 2011) a na světovém kongresu 
Světové federace pro duševní zdraví (Kapské Město, 18.–21. října 2011): 
 
„Uvědomujeme si, že lidé s psychosociálním postižením byli doposud vnímáni negativně a k jejich 
popisu se používají hanlivá slova jako duševně narušení, mající nezdravou mysl, idioti, šílenci, 
imbecilové a mnoho dalších bolestivých označení. 
 
Jsme především lidé! Máme potenciál, schopnosti, talenty a každý z nás může světu významně 
přispět. V minulosti a současnosti jsme přispívali, přispíváme a v budoucnu budeme i nadále 
významně přispívat, jestliže budou odstraněny překážky.   
 
Věříme v Afriku, ve které jsou všichni lidé svobodní, mohou být sami sebou a zachází se s nimi 
důstojně. Každý jsme jiný, jedinečný a naše rozdíly by měly být ceněny jako součást rozmanitosti. 
Potřebujeme, aby všichni lidé tuto rozmanitost přijali. Rozmanitost je krásná.    
 
Bez našich odborných znalostí nemůže existovat žádné duševní zdraví. Jsme znalci, a přesto 
zůstáváme nevyužitým zdrojem péče o duševní zdraví. Jsme odborníci. Chceme být slyšeni a plně se 
účastnit našich životních rozhodnutí. Musíme být pány našich životních cest.     
 
Chceme volit stejně jako všichni ostatní. Chceme se ženit a vdávat, vytvořit si vztahy, mít naplněný 
rodinný život, vychovávat děti a zažívat stejné zacházení jako ostatní na pracovišti se stejnou 
odměnou za stejnou práci.  
 
Dokud za nás budou rozhodovat ostatní, nemáme práva. Nikdo za nás nemůže mluvit. Chceme 
mluvit sami za sebe.   
 
Chceme být přijati s respektem a láskou. 
 
Jsme hluboce znepokojeni rozsahem utrpení našich bratrů a sester na našem obrovském kontinentu. 
Chudoba, porušování lidských práv a psychosociální postižení jdou ruku v ruce. Víme, že tam, kde 
existuje chudoba, nemůže existovat žádná důstojnost. Žádná léčiva ani sofistikovaná západní 
technologie nemohou odstranit chudobu a obnovit důstojnost.    
 
Dějiny psychiatrie straší naši přítomnost. Naši lidé zůstávají připoutaní a spoutaní institucemi 
a myšlenkami, které naši kolonizátoři přivedli na náš kontinent.  
 
Chceme, aby všichni uznali, že nás nazývali hanlivými jmény a jednali s námi jako s méněcennými 
bytostmi. To jsou překážky našeho plného potěšení ze života. Tyto překážky nás oslabují a brání nám 
v plné účasti ve společnosti.   
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Přejeme si lepší svět, ve kterém se zachází se všemi lidmi stejně, svět, v němž lidská práva patří 
všem. Vyzýváme vás, abyste kráčeli vedle nás. Víme, kam chceme jít.“   
 
PANUSP je nyní formálně známá jako PANPPD – Pan African Network of People with Psychosocial 
Disabilities (Panafrická síť osob s psychosociálním postižením). 
 
Oblasti a činnosti zájmu 
 
Jakmile organizace definuje své členy, základní hodnoty a vizi, může skupina rozhodnout 
o primárních oblastech zaměření organizace a o tom, jaké činnosti budou prováděny. Obecně jsou 
činnosti konkrétní odpovědí na otázku: „Co dělá organizace občanské společnosti?“ Činnosti by měly 
vést k hmatatelným výsledkům, které podporují vizi organizace a pomáhají jí plnit její cíle. Obecně se 
doporučuje, aby všichni členové organizace pomáhali navrhovat a provádět tyto činnosti v duchu 
začlenění a s jeho cílem. 
 

 

USP Keňa – Obhajování práv a propagace komunitního zotavení podporovaného peery 
 
Uživatelé a přeživší psychiatrické péče v Keni (USP Keňa) je organizace občanské společnosti spojená 
se Světovou sítí uživatelů a přeživších psychiatrické péče. Byla založena v roce 2009 a je provozována 
osobami s prožitými zkušenostmi.   
 
Celkovým cílem USP Keňa je hájit a prosazovat práva osob s psychosociálním postižením, které jim 
umožní žít a pracovat jako produktivní členové společnosti. USP Keňa také pracuje na podpoře blaha 
osob s psychosociálním postižením prostřednictvím zvýšení povědomí, obhajování legislativních 
změn a usnadnění služeb vzájemné podpory. Organizace má skupiny vzájemné podpory v Eldoretu, 
Kiambu, Nairobi, Nakuru a Nyeri, jejichž cílem je poskytovat podporu, budovat způsobilost a vést 
sociální změny k podpoře většího začlenění na vnitrostátní a komunitní úrovni.    
 
Cíle USP Keňa jsou konkrétně: 
1. Podporovat blaho osob s psychosociálním postižením včetně: 

a. vytváření a usnadňování fungování komunitních skupin vzájemné podpory, 
b. advokační činnosti, vytváření povědomí a vzdělávání veřejnosti, 
c. prosazování přístupu ke službám v jejich komunitách na stejném základě jako 

ostatní. 
2. Vybudování robustního hnutí uživatelů a přeživších pro osoby s psychosociálním postižením. 
3. Zapojení se do právních reformních procesů s cílem zajistit, aby otázky týkající se osob 

s psychosociálním postižením byly začleněny do vnitrostátního právního rámce v souladu 
s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.  

4. Budování strategických vztahů s příslušnými zúčastněnými stranami, aby se posunula diskuse 
o lidských právech u osob s psychosociálním postižením. 

 
Další informace naleznete na adrese: http://www.uspkenya.org. 

 
Northamptonshire People First – Staráme se o to, aby byly slyšet hlasy lidí s poruchami učení (7) 
 
Byli jsme založeni v roce 1990 skupinou lidí s poruchami učení, kteří chtěli víc než jen uvíznout 
v denním centru. Začali jsme fungovat proto, aby lidé s poruchami učení měli hlas. Pomohli jsme jim 
porozumět jejich právům a přimět ostatní, aby pochopili, že nejsme postižení, jsme především lidé. 
  

http://www.uspkenya.org/
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Činnosti, které organizace provádí, mohou být rozsáhlé nebo více zaměřené. Níže je uveden seznam 
činností, které může provádět organizace zaměřená na advokační činnost. Toto není vyčerpávající 
seznam; má sloužit jako výchozí bod, který může být užitečný v závislosti na vizi a cílech organizace.    
 
Systémová obhajoba a kampaně  
 
Systémová obhajoba znamená obhajování změn na systémové úrovni a může zahrnovat: 
 

• Prosazování práv lidí s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či 
duševním onemocněním.  

• Lobbování za reformu práva s cílem vyloučit náhradní rozhodování, donucovací postupy ve 
službách duševního zdraví a další diskriminační právní předpisy. 

• Lobbování za prosazování přístupu k duševnímu zdraví založenému na lidských právech, 
který respektuje samostatnost, sebepoznání a rozhodování každého jednotlivce, a to ve 
vládních politikách, plánech, zákonech nebo předpisech.  

• Prosazování lepších služeb a podpory pro lidi s psychosociálním, intelektuálním nebo 
kognitivním postižením či duševním onemocněním, jejichž jádro jsou lidská práva. To může 
zahrnovat služby a podpory, které vyhovují potřebám skupin nebo segmentům populace, jež 
často zažívají více forem marginalizace (např. ženy, které zažívají násilí, lesbičky, gayové, 
bisexuální, transgenderové a intersexuální osoby, lidé, kteří užívají návykové látky).  

• Propagaci různých způsobů porozumění tísni a různých možností a služeb péče a podpory. 
 

Existuje spousta skupin, které používají název „People First“ (především lidé). Všichni děláme 
podobné věci, ale jsme na sobě nezávislí. Pomáháme lidem, kteří žijí v Northamptonshiru.   
Děláme spoustu práce, abychom se ujistili, že jsou slyšet hlasy našich lidí. Provádíme vlastní výzkum, 
pořádáme kampaně, pomáháme lidem na základě individuálního přístupu, hovoříme na setkáních, 
organizujeme vzdělávací programy a spolupracujeme s organizacemi, abychom se ujistili, že věci, 
které dělají, jsou dobré pro lidi s poruchami učení.   
 
Naše záměry a cíle 
 

• Pomáhat lidem s poruchami učení nebo autismem mluvit za sebe, v případě potřeby s pomocí 
a podporou.  

• Snažit se o odstranění nálepek, které negativně ovlivňují náš život.    

• Zajistit, aby všichni lidé s poruchami učení nebo autismem byli respektováni pro to, kým jsou 
a co říkají.  

• Zajistit, aby lidé s poruchami učení nebo autismem: 
➢ znali svá práva,  
➢ měli přístup ke svým právům,  
➢ měli stejná práva jako všichni ostatní. 

• Informovat lidi a skupiny v Northamptonshiru a na jiných místech o potřebách a obavách lidí 
s poruchami učení nebo autismem. 

• Zajistit, aby lidé s poruchami učení nebo autismem byli ve všech stádiích zapojeni do 
plánování a rozvoje služeb, které se jich týkají.  

• Povzbuzovat a podporovat růst skupin People First a Speaking Up for Yourself (obhajování 
sebe sama). 

 
Další informace naleznete na adrese: https://www.peoplefirst.org.uk/about. 

https://www.peoplefirst.org.uk/about
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Advokační kampaně se vztahují na provádění činností, jejichž cílem je ovlivnit, napadnout nebo 
změnit stávající situaci, politiku či zákon, a jsou důležitým prostředkem, pomocí kterého se 
systémová obhajoba provádí. 
 
Další informace o tom, jak vést advokační kampaň, naleznete v modulu QualityRights Advokační 
činnost pro duševní zdraví, postižení a lidská práva. 
 

Koshish, Nepál, se angažuje v systémovém prosazování práv lidí s psychosociálním postižením (8) 
 
„Koshish“, což nepálsky znamená „vyvinout úsilí“, je nevládní organizace založená na právech 
registrovaná v okrese Káthmándú. Koshish založili lidé s psychosociálním postižením, kteří cítili 
potřebu zlepšit systémy duševního zdraví v Nepálu. Nevládní organizace usiluje o vytvoření 
společnosti, v níž lidé, kteří zažívají emoční tíseň, mohou žít důstojným životem.   
 
Koshish usiluje o prosazování práv osob s psychosociálním postižením prostřednictvím advokační 
činnosti a sebeprosazování. S vědomím, že účast lidí s psychosociálním postižením ve veřejných 
záležitostech byla omezena v důsledku různých forem stigmatizace a diskriminace, provádí Koshish 
advokační činnost, která má povzbudit lidi s psychosociálním postižením k tomu, aby veřejně 
sdělovali své zážitky a aktivně se zapojili do akcí na podporu svých práv.  
 
Koshish čerpá své politické vedení z holistického hlediska a spolupracuje s organizacemi, které se 
zabývají otázkami duševního zdraví napříč různými sektory a doménami. Koshish se v rámci svých 
advokačních činností věnuje těmto činnostem:  
 

• Přezkum zákonů, politik a programů týkajících se duševního zdraví a sociálních a zdravotních 
služeb s cílem zajistit, aby byly v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv. 

• Mobilizace sdělovacích prostředků a podpora povědomí o otázkách týkajících se lidí 
s psychosociálním postižením. 

• Vytváření sítí a spolupráce s dalšími organizacemi a zúčastněnými stranami.  

• Příprava obránců lidských práv a sebeobhájců prostřednictvím podpory a budování 
způsobilosti. 

 
Další informace naleznete na: http://koshishnepal.org/content/sub/program/1. 

 
  

http://koshishnepal.org/content/sub/program/1
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Individuální obhajoba osob s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či 
duševním onemocněním 
 
Někdy může lidem s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním 
onemocněním nebo jejich rodinám či partnerům v péči pomoci, pokud je obhájci provedou 
záležitostmi, ohledně kterých touží získat pomoc. Individuální obhájci jsou lidé s prožitkem nebo se 
speciálními zkušenostmi, kteří pomáhají ostatním při řešení problémů, jež se objevují. To může 
zahrnovat:   
 

• Poskytování informací o tom, která práva a nároky mohou mít osoby se zdravotním 
postižením a všichni vybraní partneři v péči. Například poskytování informací o jejich 
lidských právech, právních nebo jiných otázkách (např. o tom, co dělat, když někdo poruší 
jejich práva). Toto lze provádět osobně, prostřednictvím linek pomoci nebo prostřednictvím 
online komunikace.   

• Účast na setkáních s lidmi. Například poskytování podpory a poradenství během návštěv 
lékařů, schůzek ohledně sociálního zabezpečení nebo rodinných setkání.  

• Usnadnění komunikace mezi lidmi s psychosociálním, mentálním nebo kognitivním 
postižením, rodinami/partnery v péči a příslušnými službami (např. lékařskými službami, 
bydlením, vzděláváním nebo systémem trestního soudnictví) prostřednictvím dopisů, e-
mailů a setkání. Toto může zahrnovat také pomoc při podávání stížností.  

• Prosazování propouštění osob, které byly nedobrovolně přijaty do služeb duševního zdraví 
nebo sociálních a zdravotních služeb nebo v jejich rámci ošetřeny. Jednání může zahrnovat 
účast a podporu lidí během slyšení, pomoc při získávání právní pomoci nebo pomoc při 
získávání přístupu k mezinárodním mechanismům v oblasti lidských práv, jakož i přímá 
obhajoba propuštění osoby.  

• Vedení osob k obhajování sebe sama. Patří sem budování způsobilosti lidí 
s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním onemocněním 
a jejich rodin nebo partnerů v péči, aby mohli klást dotazy a obhajovat sami sebe v otázkách, 
které jsou pro ně důležité. 

 
Poskytování vzdělávání a vzdělávací program 
 
Organizace mohou poskytovat vzdělávací a školicí programy různým skupinám, včetně lékařů 
z oblasti duševního zdraví a souvisejících odvětví, lidí s psychosociálním, intelektuálním nebo 
kognitivním postižením či duševním onemocněním, nevládních organizací, tvůrců politik 
a poskytovatelů služeb. Témata mohou zahrnovat nejenom:   
 

• Sladění politiky, zákonů, služeb a postupů s mezinárodními normami v oblasti lidských práv, 
jako je Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (CRPD). 

• Rozhodování s podporou v oblasti duševního zdraví a sociálních a zdravotních služeb (viz 
modul QualityRights Rozhodování s podporou a předběžné opatření). 

• Realizace péče zaměřené na zotavení v oblasti duševního zdraví a sociálních a zdravotních 
služeb (viz moduly QualityRights Zotavení a právo na zdraví v oblasti duševního zdraví 
a sociálních a zdravotních služeb a Postupy pro zotavení v oblasti duševního zdraví a pohody). 

• Strategie pro ukončení izolace a omezování (viz moduly QualityRights Vytváření služeb pro 
duševní zdraví a sociálních a zdravotních služeb bez násilí, nátlaku a zneužívání a Strategie 
pro ukončení používání izolace a omezování). 

• Různé způsoby, jak pochopit emoční tíseň, včetně sebevražedných myšlenek, slyšení hlasů 
a dalších osobních zkušeností. 
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• Důležitost řešení začleňování, rozmanitosti a nediskriminace. To například může zahrnovat 
vzdělávací program o tom, jak řešit násilí založené na pohlaví nebo přístupové bariéry, se 
kterými se setkávají skupiny populace, jež čelí mnoha formám marginalizace a diskriminace. 

• Používání zdvořilého, nelékařského a zmocňujícího jazyka k překonání stigmatu a posílení 
postavení lidí s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním 
onemocněním. 

• Organizace veřejných řečnických akcí nebo filmových projekcí na tato nebo jiná relevantní 
témata. 

 

Dementia Alliance International − Podpora a obhajoba lidí s demencí (9) 
 
Dementia Alliance International (DAI) je registrovaná nezisková organizace, jejíž členství je 
výhradně pro lidi z celého světa s lékařsky potvrzenou diagnózou jakéhokoli typu demence. DAI se 
snaží zastupovat, podporovat a vzdělávat osoby žijící s demencí a širší komunitu demence. 
Organizace DAI se snaží poskytovat jednotný hlas síly, obhajoby a podpory v boji za samostatnost 
jednotlivců a zlepšování kvality života lidí s demencí. DAI je globální skupina složená z lidí a pro lidi 
s demencí, hájící jejich hlas a potřeby. 
 
Posláním společnosti DAI je vybudovat globální komunitu lidí s demencí, která bude 
spolupracovat za účelem: 
 

• Poskytování podpory lidem s demencí a jejich povzbuzení, aby mohli dále žít i po diagnóze. 

• Modelovat život nad rámec diagnózy pro ostatní osoby s demencí a širší komunitu 
a ukázat, jak vypadá „smysluplný život“ s demencí. 

• Obhajovat osoby s demencí a budovat jejich schopnosti obhajovat sebe i ostatní, kteří žijí 
s touto nemocí. 

• Omezit stigma, izolaci a diskriminaci spojenou s demencí a prosazovat lidská práva osob 
s demencí po celém světě. 

 
Aby DAI mohla plnit své poslání, provádí následující činnosti: 
 

• Podporuje spojení a dialog mezi lidmi s demencí. 

• Bojuje proti izolaci a vyloučení lidí s demencí. 

• Poskytuje příležitosti podpory a vzdělávání lidí s demencí. 

• Podporuje sdílený pocit života nad rámec diagnózy demence. 

• Snaží se zajistit, aby hlasy lidí s demencí byly vyslyšeny a ctěny. 

• Spolupracuje s jinými organizacemi a vládami při vytváření změn v otázkách a politikách, 
které ovlivňují osoby s demencí v přítomnosti i budoucnu. 

 
Další informace naleznete na adrese: http://www.dementiaallianceinternational.org/.  

 
Poskytování vzájemné podpory 
 
Vzájemná podpora poskytuje platformu pro lidi s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním 
postižením či duševním onemocněním, aby se mohli spojit s ostatními, kteří prošli podobnými 
zkušenostmi. Cílem vzájemné podpory je podporovat lidi v záležitostech, které považují za důležité 
pro zotavení způsobem, jenž vylučuje předpoklady a úsudky. Peer pracovníci, kteří jsou odborníky na 
základě svých zkušeností, jsou díky svému prožitku schopni se ztotožnit, spojit s jednotlivci 
a podpořit ty, kteří se potýkají s výzvami.    
 

http://www.dementiaallianceinternational.org/
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Vzájemná podpora může být poskytována různými způsoby včetně:  

• skupin vzájemné podpory vytvořených pro lidi a lidmi s prožitými zkušenostmi nebo skupin 
vzájemné podpory jejich rodin nebo partnerů v péči; 

• individualizovaná podpora jeden na jednoho za účelem zotavení, sdílení zkušeností nebo 
pomoci s řadou individuálních potřeb poskytovaných lidem s prožitými zkušenostmi v 
různých prostředích a organizacích. 

Další informace o poskytování vzájemné podpory naleznete v modulech QualityRights Podpora 
„jeden na jednoho“ u lidí s prožitkem a Skupiny vzájemné podpory u lidí s prožitkem. 
 

Inclusion Europe: Projekt TOPSIDE – Možnosti vzdělávacího programu pro peer pracovníky 
s mentálním postižením v Evropě (10)  
 
TOPSIDE je projekt organizace Inclusion Europe, jehož cílem je rozvíjet vzájemnou podporu 
a odbornou přípravu jako nové součásti neformálního vzdělávání dospělých pro osoby 
s mentálním postižením. Protože přístup k formálnímu nebo neformálnímu vzdělávání a odborné 
přípravě dospělých může být pro osoby s mentálním postižením omezen, vzdělávací program 
a podpora se zaměřují na pomoc při rozvoji důležitých dovedností v oblasti rozhodování, aby 
jednotlivci mohli převzít kontrolu nad svými životy a vykonávat role aktivních občanů.  
 
Prostřednictvím učebních osnov se peer pracovníci učí, jak zlepšit komunikaci, jak někoho vhodně 
podporovat a jak se vcítit do ostatních. Peer pracovníci se učí vztahovat své vlastní životní 
zkušenosti ke vzájemné podpoře a tyto příklady a své vlastní poznatky využívají k podpoře jiných 
osob. Vzdělávací program se také zaměřuje na různé hodnoty, které by peer pracovník mohl 
přijmout: začlenění, myšlení zaměřené na člověka, dobrý život, hodnotné role a to, jak být 
občanem ve vlastní komunitě.   
 
Peeři jsou schopni podporovat osoby, které tyto příležitosti nevidí, a to tak, že jim otevřou oči 
a ukážou, co všechno je možné. Vzdělávací program byl navržen tak, aby všechny dovednosti 
uvedené v učebních osnovách byly zakotveny v reálném životě a vycházely ze skutečných 
životních situací. Dovednosti, které se postupně získávají a posilují, spadají do tří kategorií:   
 

• Dovednosti typu „peer-to-peer“ zahrnující komunikaci, reakci a empatii při osobní nebo 
skupinové výměně. 

• Inkluzivní hodnoty/dovednosti zahrnující začlenění, myšlení zaměřené na člověka, 
hodnotné sociální role a to, jak být občanem v komunitě. 

• Pragmatické dovednosti zahrnující zkušenosti z různých oblastí života a kvality života ve 
vztahu k začlenění (např. domov, práva, práce, společenský život). 

 
Další informace naleznete na: http://www.peer-support.eu/about-the-project/. 

 
Podporování rekreace, zábavy a sportu 

 

Rekreace, zábava a sport mohou být účinnými nástroji k dosažení záměrů a cílů organizace. Mezi 
činnosti, které mohou organizace provádět, patří například vytváření sborů, tanečních skupin, 
hereckých společností a sportovních týmů. Tyto činnosti nabízejí jedinečné příležitosti k prosazování 
lidských práv pro lidi s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním 
onemocněním netradičním, zábavným a začleňujícím způsobem.     
 
Například na Sardinii (Itálie) existují dvě aktivní sdružení vedené lidmi s psychosociálním postižením, 
které využívají sport a rekreaci jako způsoby, jak zlepšit duševní pohodu a práva osob se zdravotním 
postižením a jak snížit stigmatizaci a diskriminaci. Jedno propaguje plachtění pro lidi 

http://www.peer-support.eu/about-the-project/
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s psychosociálním postižením (11). Druhé sdružení organizuje trekkingové výpravy za účelem 
podpoření duševní pohody, zajišťuje túry s průvodcem pro turisty po celém ostrově a provádí aktivity 
ve školách s cílem propagovat trekking mezi dětmi a dospívajícími – způsob, jak řešit mezi mladými 
lidmi stigma ohledně otázek duševního zdraví. (12) 
  
Speciální olympiáda používá sport k přeměně životů a vnímání (13) 
 
Speciální olympiáda je největší sportovní organizací na světě pro lidi s mentálním postižením 
a zaměřuje se na přeměnu životů prostřednictvím sportu. Prostřednictvím sportu objevují lidé 
s mentálním postižením nové silné stránky, schopnosti, dovednosti a úspěch. Sportovci nalézají 
zábavu, sebevědomí a naplnění ve hře i v životě. Navíc inspirují osoby ve svých komunitách a jinde, 
aby otevřely svá srdce širšímu světu lidských talentů a potenciálu.    
 
Měnící se postoje 
 
Speciální olympiáda zvyšuje povědomí o schopnostech lidí s mentálním postižením. Prostřednictvím 
sportu jsou prezentovány dovednosti a důstojnost sportovců. Speciální olympiáda zároveň spojuje 
lidi s mentálním postižením i bez něj, aby se mohli účastnit sportů této přeměny.    
 
Speciální olympiáda bojuje proti negativním stereotypům a nepochopení. Program vzdělává lidi 
z celého světa o dovednostech a darech sportovců. Trenérům, dobrovolníkům a učitelům jsou 
poskytovány vzdělávací zkušenosti s cílem zlepšit jejich znalosti a ukázat jim, jak může speciální 
olympiáda zasahovat do všech aspektů jejich života.   
 
Budování komunit 
 
Speciální olympiáda se snaží šířit soucit a přijetí způsobem, který může sjednotit svět. Cílem je 
probudit v každém – a každé komunitě – smysl pro lidskost každého člověka. Tato vize začleňování 
začíná na místní úrovni a rozšiřuje se v celosvětovém měřítku.   
 
Speciální olympiáda toto provádí prostřednictvím široké škály vzdělávacích programů, soutěží, 
zdravotních screeningů a fundraisingových akcí. Byly také vytvořeny zvláštní příležitosti pro rodiny, 
členy komunity, místní vůdce, podniky, vymahače práv, celebrity, hodnostáře a další, aby se společně 
spojili za účelem změny postojů a k podpoře sportovců.   
 
 
Činnosti zaměřené na vytváření příjmů a živobytí 
 
Některé organizace mohou mít záměr nebo cíl podporovat členy nebo příjemce programů, aby se 
stali finančně nezávislými. Iniciativy zaměřené na vytváření příjmů a živobytí podporují příležitosti 
k ukončení začarovaného kruhu chudoby a zdravotního postižení a také přispívají k začlenění osob se 
zdravotním postižením do jejich místních komunit. Činnosti mohou být rozsáhlé a budou záviset na 
místním kontextu. Měly by zahrnovat široké spektrum činností, které staví na silných stránkách 
a dovednostech lidí.    
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Příklady činností vytvářejících příjem a živobytí  
 
Milesh Hamlai o tom, jak projekt Parivartan přeměňuje životy prostřednictvím zaměstnání (14),(15) 
The Altruist je organizace v indickém městě Gudžarát, která usnadňuje přístup ke službám 
a podporuje osoby s psychosociálním postižením.   
 
V lednu 2016 jsme za finanční podpory Lodge Fellowship zahájili projekt Parivartan, který nabízí 
vzdělávací program, poradenství a pomoc se zaměstnáním pro osoby s psychosociálním postižením. 
„Parivartan“ česky znamená „transformace“; primárním cílem Parivartanu je tudíž přeměnit život lidí 
s psychosociálním postižením tak, aby mohli žít smysluplně, s pocitem naplnění, důstojností a úctou.    
 
Prostřednictvím diskusí ve skupinách jsme se dozvěděli, že lidé s psychosociálním postižením chtěli 
pracovat tak, aby si mohli vydělat na živobytí a vést kvalitní život. Také jsme se dozvěděli, že rodiny 
se cítí zmatené a někdy bezmocné ohledně toho, jak nejlépe podporovat své rodinné příslušníky žijící 
se zdravotním postižením.   
 
Vzhledem k tomu, že Parivartan sídlí ve venkovské oblasti, je zde málo pracovních příležitostí: tudíž 
jsme potřebovali určit možnosti práce, které byly dostupné, bezpečné a lukrativní. Proto jsme přišli 
s iniciativou čajové masaly. Masala, což je přírodní a zdravá složka, se smíchá s čajem, aby mu dodala 
příjemnou, pikantní chuť. Práce vyžaduje, aby lidé dodržovali recept (např. smíchali koření), zabalili 
čaj a poté prodali finální produkt.    
 
Zpočátku jsme identifikovali 5–6 osob, které se zajímaly o výrobu čajové masaly. Poté byli vyškoleni 
v tom, jak smíchat a zabalit ingredience. Dnes je v této práci zaměstnáno přibližně 15 lidí a mnoho 
dalších je připraveno se připojit. Tvrdí, že jsou spokojeni s penězi, které vydělávají, a jsou rádi, že se 
do tohoto procesu zapojili.     
 
Výsledky projektu Parivartan jsou četné a zahrnují: 
 
Pro rodiny a komunity: 
 

• Rodiny si uvědomují, že jejich příbuzný může pracovat a vydělávat mzdu, což pomohlo 
zpochybnit mylné představy a stigma obklopující duševní zdraví.  

• Mezi členy rodiny došlo k většímu porozumění, úctě a podpoře. V důsledku toho se rodinné 
vztahy zlepšily a rodiny uvádějí, že se cítí více v pohodě.   

• Komunita začala vnímat osoby s psychosociálním postižením jako přispívající, schopné členy 
společnosti, a tím se snížilo stigma a diskriminace obklopující postižení. Komunita začala 
doporučovat lidem s psychosociálním postižením práci a lidé si začali kupovat jejich čaj 
masala.   

 
Pro osoby s psychosociálním postižením: 
 

• Jednotlivci hlásí, že se ve svých rodinách a komunitách cítí více respektovaní, hodnotnější 
a produktivnější. Jako zaměstnanci dostávají individualizovanou podporu, která jim pomáhá 
cítit se sebevědomější v jejich práci. Začali vydělávat peníze, které jim pomáhají žít 
s důstojností a sebeúctou. Uvědomili si, že jejich návrhy jsou vnímány, což pomáhá budovat 
jejich pracovní způsobilost.  

 
Projekt Parivartan neřeší pouze práci, ale také rozvoj komunity, která nabízí vzájemnou podporu 
a respekt. Zaměstnanci se cítí cenění a produktivně přispívají svým rodinám a komunitám. Čaj masala 
je jen začátek, plánujeme přidat další koření a více pracovních příležitostí s cílem vytvořit značku.    
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Timothyho příběh, Ghana (16) 
 
Timothy je ghanský farmář, který měl nehodu, jež ovlivnila jeho mozek. Jeho žena ho opustila a on se 
pokusil o sebevraždu, než se mu dostalo léčby a podpory. Timothy nyní pracuje se zvířaty, jako jsou 
perličky, vychovává je a prodává zboží, které produkují, aby generoval příjem a vytvořil si režim. Je 
členem podpůrné skupiny pro osoby s psychosociálním postižením a pomáhá v ní. 
 
Další informace naleznete na: https://youtu.be/wVGEcXYFOLo (zpřístupněné 9. 4. 2019). 
 
 
Los Perejiles – skupina přátel podniká v Buenos Aires v Argentině 
 
Čtyři přátelé s Downovým syndromem a s podporou sdružení otevřeli v Buenos Aires v roce 2016 
pizzerii a cateringovou firmu s názvem „Los Perejiles“. Od otevření v roce 2016 se podnikání 
rozrostlo a podnikli stovky akcí, na které najímali jiné lidi, aby se stali součástí tohoto počinu. 
Webové stránky Los Perejiles: http://www.losperejileseventos.com.ar/ 
 
Další informace o této zkušenosti naleznete na adrese: https://youtu.be/k-ESm2LEyK0  
(zpřístupněné 9. 4. 2019). 
 
 
Restaurant Le Reflet – restaurace provozovaná lidmi s Downovým syndromem 
 
V Nantes (Francie) se restaurace, kterou provozují lidé s Downovým syndromem, stala velmi 
úspěšnou. Očekává se, že se v Paříži otevře druhá restaurace, a byla vydána kniha, která vypráví 
jejich příběh. Restaurace „Le Reflet“ byla vytvořena v roce 2016 Florou Lelièvre, sestrou muže 
s Downovým syndromem. Nejprve vytvořila organizaci na získávání finančních prostředků a díky 
crowdfundingu se jí podařilo získat dost peněz na otevření restaurace.    
 
Zaměstnanci se skládají z šesti osob s mentálním postižením, profesionálního kuchaře a manažera. 
Architektura místa a design předmětů byly koncipovány tak, aby usnadnily práci zaměstnancům.  
 
V talířích jsou speciální drážky, které zjednodušují jejich manipulaci a zákazníci jsou vyzváni, aby si 
tiskli své vlastní objednávky, takže číšníci nejsou pod tlakem. Personál je trvale zaměstnán.   
 
Zaměstnanci uvedli, že získali sebedůvěru a jsou velmi motivovaní. Velmi důležité je, že si zákazníci 
na jídle pochutnávají a lokál doporučují!  
 
Další informace: https://www.restaurantlereflet.fr. 
 
Poradenství pro vládu a zdravotnické služby 
 
Organizace občanské společnosti mohou také hrát důležitou roli jako poradci vlády v oblasti politiky, 
plánování, legislativy, služeb a dalších otázek, které se jich týkají. Typy prováděných činností mohou 
zahrnovat:  
 

• Partnerství s vládou při vývoji politiky, plánů a zákonů souvisejících s právy osob se 
zdravotním postižením a zavádění CRPD, včetně přeměny služeb duševního zdraví 
a sociálních a zdravotních služeb a podpory a zrušení právních předpisů, které opravňují 
donucovací postupy.  

https://youtu.be/wVGEcXYFOLo
http://www.losperejileseventos.com.ar/
https://youtu.be/k-ESm2LEyK0
https://www.restaurantlereflet.fr/
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• Poskytování poradenství vládním zaměstnancům nebo odborníkům v oblasti duševního 
zdraví a souvisejícím odborníkům o tom, jak reformovat stávající služby a modely péče o lidi 
s psychosociálním, mentálním nebo kognitivním postižením a jejich rodiny nebo partnery 
v péči. To může zahrnovat návrhy, jak zlepšit kvalitu péče o služby (např. výuku a učení 
alternativních způsobů přemýšlení o osobách se zdravotním postižením, začlenění přístupu 
orientovaného na zotavení) nebo jak lépe chránit práva lidí využívajících služeb duševního 
zdraví a sociálních a zdravotních služeb.  

• Vládní propagaci iniciativ zdůraznění důležité práce, kterou vykonávají lidé 
s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním onemocněním, 
a práci ostatních, kterou osoby se zdravotním postižením prezentují jako osvědčené postupy. 
Například představení projektů prováděných v místní komunitě a jejich dopad (např. výhody 
služeb vzájemné podpory) vládním úředníkům, vyzývání vládních zaměstnanců k návštěvě 
organizace, aby na vlastní oči sledovali prováděné činnosti, nebo prezentaci práce organizace 
na vládních fórech, setkáních a konferencích.  

 
Občanská společnost v Peru má zásadní vliv na ovlivňování reformy práva na podporu právní 
způsobilosti (17) 
 
V roce 2018 dosáhlo Peru mezníkové reformy uznání práva na způsobilost osob se zdravotním 
postižením k právním úkonům. Dne 4. září 2018 zveřejnila peruánská vláda legislativní nařízení 
č. 1384, které uznává plnou právní způsobilost všech osob se zdravotním postižením, ruší 
opatrovnictví pro osoby se zdravotním postižením, odstraňuje omezení jejich způsobilosti k právním 
úkonům (např. uzavřít manželství nebo sepsat závěť) a zavádí různé režimy pro podporované 
rozhodování.   
 
Občanská společnost byla klíčovým hráčem v procesu reformy práva, který vedl k tomuto výsledku. 
Občanská společnost navrhla a obhajovala přijetí obecného zákona o osobách se zdravotním 
postižením z roku 2012, který mimo jiné nařídil vytvoření zvláštního výboru kongresu k přezkumu 
právních předpisů týkajících se způsobilosti osob se zdravotním postižením. V letech 2014 až 2015 se 
organizace osob se zdravotním postižením aktivně účastnily tohoto zvláštního výboru a úspěšně se 
zasazovaly o jednomyslné přijetí návrhu zákona, který navrhoval zrušení všech forem opatrovnictví, 
a jeho nahrazení systémy podpory způsobilosti k právním úkonům. Přestože byl zákon formálně 
předložen a zaslán Stálému výboru pro spravedlnost a lidská práva v červnu 2015, byl podán bez 
přijetí, protože parlamentní období skončilo.    
 
Na základě těchto zkušeností během prezidentské a parlamentní kampaně v roce 2016 prosazovala 
občanská společnost začlenění reformy práva týkající se právní způsobilosti do platforem a návrhů 
různých stran. Díky tomuto úsilí tři hlavní politické strany v kongresu předložily v lednu 2017 nový 
návrh zákona o více stranách vypracovaný občanskou společností a na základě návrhu zvláštního 
výboru. Tento poslední návrh byl hlavním zdrojem pro legislativní nařízení č. 1384. 
 
Zapojení do mezinárodního systému lidských práv 
Organizace občanské společnosti mohou hrát zásadní roli při prosazování lidských práv zapojením se 
do mezinárodního systému lidských práv. Jednou z klíčových rolí, kterou organizace hrají, je zapojení 
se do práce kontrolních orgánů dohod o lidských právech. Každá úmluva OSN má smluvní orgán, 
který je odpovědný za dohled nad zaváděním úmluvy, za níž je zodpovědný (viz Příloha 1 Nástroje 
OSN v oblasti lidských práv a odpovídající smluvní orgány).     
 
Vlády, které ratifikovaly úmluvy, se dohodly, že každé čtyři až pět let budou informovat odpovědný 
kontrolní orgán dohody o krocích, které přijaly k zavedení ustanovení úmluvy. Podobně mohou také 
organizace občanské společnosti předkládat zprávy (někdy známé jako souběžné zprávy) 
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kontrolnímu orgánu dohody, který tyto zprávy přezkoumá společně se zprávami předloženými 
vládou.    
 
Na základě zpráv předložených jak státem, tak organizací občanské společnosti kontrolní orgán 
dohody projedná situaci v oblasti lidských práv s vládou a následně vydá závěrečné poznatky, které 
obsahují doporučení k opatřením, jež vláda musí přijmout, aby zlepšila implementaci úmluvy nebo 
dohody. 
 
Zprávy předkládané organizacemi občanské společnosti kontrolnímu orgánu dohody jsou důležité, 
protože nabízejí klíčovou příležitost: 
 

• Upozornit na problémy a provádět advokační činnost na mezinárodní úrovni.  

• Zajistit, aby kontrolní orgán dohody měl úplný a přesný obraz o stavu lidských práv v zemi 
a nespoléhal se pouze na zprávy vlády dané země.  

• Zajistit, aby vlády byly odpovědné za záležitosti, které jsou pro organizaci důležité; tím se 
vytváří zvýšený tlak a naléhavost při řešení těchto problémů. 

• Pracovat v koalici s dalšími organizacemi s podobnými zaměřeními a zájmy. 
 
Organizace občanské společnosti se mohou také zapojit do jiného klíčového mechanismu lidských 
práv v rámci systému OSN – Rady pro lidská práva. Rada má svůj vlastní mechanismus podávání 
zpráv o stavu Universal Periodic Review, který umožňuje zapojení nevládních organizací, organizací 
osob se zdravotním postižením a jiných subjektů. Podobné příležitosti a mechanismy existují také 
v regionálních systémech lidských práv včetně afrických, meziamerických a evropských mechanismů 
lidských práv.   
 
Organizace občanské společnosti se mohou užitečně zapojit do národních monitorovacích 
mechanismů úmluvy CRPD. Tyto mechanismy, které musejí být zavedeny všemi zeměmi, jež 
ratifikovaly úmluvu CRPD, jsou nezávislé vnitrostátní orgány pověřené podporou a sledováním 
zavádění úmluvy. V mnoha zemích tyto mechanismy spadají do funkcí národních institucí pro lidská 
práva, jestliže existují.    
 
Organizace občanské společnosti se mohou také zapojit do národních preventivních mechanismů 
(NPM) zřízených na základě opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů proti mučení. 
NPM jsou pověřeny pravidelnými návštěvami všech typů prostředí, kde jsou osoby zbaveny svobody 
– například nemocnice, zařízení sociální péče, věznice a psychiatrická zařízení. Cílem těchto návštěv 
je zabránit mučení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. NPM poskytují 
doporučení ke zlepšení ochrany osob, které jsou v těchto zařízeních zadržovány, a mohou také 
přispět k procesům reformy práva a politik a poskytnout doporučení k reformě.    
 
Networking a budování vztahů  
 
Networking je proces rozvíjení a udržování vztahů s celou řadou zúčastněných stran. Zúčastněné 
strany jsou jednotlivci či skupiny, které mají zájem o organizaci nebo jakýkoli vliv na témata důležitá 
pro organizaci. Tento zájem může být pozitivní (podporují činnosti organizace, protože zlepšují jejich 
život nebo jsou v souladu s jejich vlastními prioritami) nebo negativní (nepodporují činnosti 
organizace nebo jsou v rozporu s jejich prioritami). Networking může například zahrnovat klíčové 
zástupce z organizace účastnící se příslušných fór nebo setkání s dalšími osobnostmi a organizacemi, 
jako jsou obhájci, jiné nevládní organizace nebo organizace osob se zdravotním postižením, obhájci 
lidských práv, vládní odbory odpovědné za služby v oblasti zdravotnictví, zdravotního postižení 
a zdravotní a sociální služby a zaměstnanci v oblasti služeb duševního zdraví a sociálních 
a zdravotních služeb.    
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Neměla by být přehlížena důležitost networkingu pro podporu činností organizace, protože 
organizace může mít potíže s uspěním, jestliže bude izolovaná (18). Výměna informací a spolupráce 
s jinými organizacemi mohou přispět znalostmi a odborností, zvýšit zdroje a efektivitu a pomoci 
získat podporu zúčastněných stran pro klíčové akce organizace.   
 
Vývojové akce: 32. mezinárodní konference Alzheimer's Disease International, duben 2017, Kjóto, 
Japonsko (Alzheimer's Disease International) (19)   
 
Jedním z příkladů činností sdružení, organizací a skupin jsou setkání a konference. Alzheimer's 
Disease International (ADI) a Alzheimer‘s Association Japan (AAJ) hostily 32. mezinárodní konferenci 
Alzheimer's Disease International v japonském Kjótu v roce 2017. Konference se zúčastnilo 3 000 
delegátů včetně lidí s demencí, partnerů v oblasti péče o rodinu, výzkumných pracovníků, 
profesionálních pečovatelů, lékařů a zaměstnanců a dobrovolníků sdružení Alzheimerovy choroby 
z více než 70 zemí. Závěrečné sdělení této konference bylo, „aby vlády po celém světě podpořily 
zavádění globálního akčního plánu WHO pro demenci“.    
 
Analýza zúčastněných stran 
 
Analýza zúčastněných stran může identifikovat zúčastněné strany, které mají oprávněný zájem na 
záměrech a cílech organizace, jakož i zúčastněné strany, jejichž zájmy a priority mohou být v rozporu, 
nebo dokonce ohrozit úspěch organizace. Znalosti obou lze strategicky sledovat, aby se se záměry 
organizace pokročilo. Zvláštní pozornost musí být věnována lidem s psychosociálním, intelektuálním 
nebo kognitivním postižením či duševním onemocněním, jejichž zájmy jsou přímo ovlivněny 
činnostmi organizace. Měli by mít účinnou pravomoc, aby zajistili, že organizace plní jejich cíle, zájmy 
a potřeby a podle potřeby provádí změny ve struktuře a politice.     
 
Některé příklady typů zúčastněných stran zahrnují: 
 

• Publikum: Jedná se o lidi nebo skupinu, na kterou bude kampaň zaměřena. Existují dva typy 
publika:  
➢ Primární publikum jsou ti lidé nebo instituce, kteří mají vliv na změnu situace a další 

řešení priorit organizace.  
➢ Sekundární publikum jsou lidé, kteří vyvíjejí tlak na primární publikum, aby přijalo 

rozhodnutí. 

• Příjemci: Ti lidé, kteří budou mít prospěch z organizace. 

• Potenciální partneři: Další obhájci, kteří mohou být schopni pomáhat při provádění činností 
a cílů organizace.  

 
Primárním publikem nebo cílem pro advokační činnosti organizace budou často tvůrci politik, 
úředníci nebo jiní, kteří mají moc ovlivnit změnu. V případě, že primární cíle nelze zapojit nebo 
ovlivnit, je stále možné mít dopad tím, že se místo nich ovlivní sekundární publikum/cíle. Sekundární 
cíle pak mohou zase ovlivnit primární publikum/cíle. Při určování cílů je vždy lepší být konkrétnější – 
např. osoba, noviny, ministerstvo nebo výbor spíše než výrazy „veřejnost“ nebo „vláda“, které jsou 
příliš obecné na to, aby mohly být cílem. (20) 
 

Příklady typů publika, příjemců nebo partnerů (21) 

• lidé s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním 
onemocněním 

• rodiny a partneři v péči 

http://www.alzheimer.or.jp/
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• politici (místní, provinční, národní) 

• úředníci ministerstva 

• voliči 

• agentury OSN 

• podniky nebo vedoucí podniků  

• manželé/manželky politiků 

• autoři projevů 

• osoby formující veřejné mínění 

• organizace práce 

• zdravotní služby 

• zdravotníci  

• akademici/univerzity 

• nevládní organizace 

• komunitní skupiny  

• ženské organizace 

• náboženské skupiny/církve/organizace založené na víře 

• ostatní profesionálové 

• média 
 
Zapojení zúčastněných stran 
 
Propagace organizace a šíření povědomí o tom, co nabízí, může zvýšit zájem a podporu zúčastněných 
stran a širší komunity.  
 
Některé způsoby, jak zapojit všechny relevantní zúčastněné strany (včetně organizace osob se 
zdravotním postižením, nevládních organizací, tvůrců politik, zdravotnických pracovníků, členů 
dotčené komunity a těch, kterým organizace poskytuje služby), jsou:  
 

• Poskytování pravidelných informací o pokroku. 

• Aktivní vyhledávání informací a zpětné vazby, abyste zlepšili organizaci a zároveň určili, které 
zúčastněné strany/skupiny mohou vyžadovat větší zapojení. 

• Okamžitá reakce na jakékoli vznesené obavy. 

• Identifikace podporovatelů nebo obhájců v komunitě, kteří budou organizaci propagovat. 
 
Při propagaci vaší organizace se může ukázat, že někteří lidé nebo organizace pracující v podobných 
oblastech mohou mít konkurenční zájmy, a proto nemusejí mít zájem organizaci podpořit, a mohou 
dokonce podniknout kroky, které podkopávají záměry a cíle organizace. Důvody mohou být 
následující:  
 

• Některá profesní sdružení se mohou obávat, že akce organizace mohou mít negativní dopad 
na sílu, prestiž, privilegia nebo zdroje, které mají.  

• V jiných případech mohou někteří považovat organizaci za konkurenci, a proto ji nemusejí 
chtít mezi svými členy a sítěmi propagovat nebo podporovat.  

• Stigma a diskriminace spojená s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním 
postižením či duševním onemocněním může vést k tomu, že se některé organizace nebo 
jednotlivci nechtějí sdružovat ani podporovat organizace provozované osobami se 
zdravotním postižením a pro ně.  
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Organizační struktura  
 
Bude důležité zvážit, jak by měla být organizace strukturována; shoda ohledně těchto strukturálních 
prvků umožní hladší chod provozu organizace. Organizace mohou mít formální nebo neformální 
strukturu a oba modely mají své výhody.   
 
Mezi klíčové otázky, které je třeba zvážit při určování a nastavení organizační struktury, patří: 
 

• Jak bude velká? Zpočátku může být organizace neformálním shromážděním lidí, kteří o ní 
slyšeli ústně. Velikost organizace se může lišit, ale bez ohledu na velikost závisí její účinnost 
na tom, jak funguje. Obecně platí, že malá, kompaktní organizace má atmosféru podobnou 
rodině nebo skupině přátel, zatímco velká organizace obvykle vyžaduje strukturovanější 
formát a členy, kteří mají dovednosti, jež jsou pro tento účel vhodné. Organizace usilující 
o rozšíření svého členství musejí zvážit strategie šíření informací o své existenci.      

• Bude formální, nebo neformální? Neformální organizace mají obecně menší hierarchii 
a byrokracii, což umožňuje členům zapojit se do různých aspektů organizace a umožňuje 
lidem převzít různé a dynamické role. Další výhodou je, že poskytují prostor pro větší 
flexibilitu při plánování a provádění činností. Formální organizace obvykle mají ve své 
struktuře více vymezené role a odpovědnosti, které jsou obvykle hierarchické povahy. Tento 
typ struktury může vést k efektivnějšímu rozhodování a implementaci aktivit zejména ve 
větších organizacích. Formální i neformální organizace však mohou mít účinný rozhodovací 
proces, jestliže mají strukturu, která je v souladu s jejich vizí a cíli.      

• Bude otevřená, nebo uzavřená? V otevřené organizaci je členství otevřeno všem. 
V uzavřené skupině však může být členství omezeno. Mohou existovat také kritéria, která 
musí člověk splnit, aby se mohl připojit.    

 
Právní problematika 
 
Při zakládání nové organizace je třeba vzít v úvahu také právní otázky. Někdy mohou v závislosti na 
kontextu právní struktury problémy nebo politika působit jako překážka, zejména je-li proces 
formálního založení organizace nákladný nebo komplikovaný. Je však také možné, že formální právní 
postavení může práci organizace usnadnit – např. otevřením možností financování, prokázáním 
důvěryhodnosti a statusu oficiální organizace.   
 
Následující otázky vám mohou pomoci při rozhodování o tom, zda založit organizaci jako právnickou 
osobu, či nikoli: 
 

• Jaké zákony a předpisy je třeba dodržovat při zakládání formální organizace (nebo se bude 
jednat o neformální organizaci)?  

• Jaká bude vnitřní struktura řízení? Bude zřízena správní rada nebo akcionáři a jaké povinnosti 
z toho vyplývají? Jaká interní dokumentace je vyžadována?   

• Jaké typy právních nebo vládních partnerství může organizace prozkoumat? 

• Bude zřízení samostatné právnické osoby obecně prospěšné, nebo to spíše omezí práci 
organizace? Omezí to například osobní odpovědnost členů? Umožní to organizaci účastnit se 
oficiálních akcí? Navýší se tím značně náklady na provozování organizace jako samostatné 
právnické osoby? Bude organizace vázána místními zákony nebo vlastními nařízeními/radou, 
což by mohlo omezit chod organizace?     

• Jaké jsou závazky organizace? Jak budou lidé chráněni v případě výskytu incidentů, a to 
zejména v cílové skupině? Jaké typy pojištění jsou povinné?   

• Je organizace podporována existující nevládní organizací nebo jinou službou, a jestliže ano, je 
zahrnuta pod (vázána) příslušné zásady dané nevládní organizace nebo služby? 
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• Jaké jsou finanční potřeby organizace? Bude výhodné otevřít si bankovní účet? Bude 
vyžadováno formální vykazování? Jak organizace hodlá investovat případné prostředky? 
Může organizace pracovat s právníky nebo účetními, aby tak činila v souladu s oficiálními 
předpisy?      

• Jaké jsou daňové závazky organizace? Existují nějaké daňové úlevy, které jsou založeny na 
právním postavení organizace?  

 
Právní záležitosti a struktury se budou v jednotlivých zemích lišit. V některých případech na 
regionální, státní nebo místní úrovni. Je nezbytné konzultovat místní legislativu nebo osoby, které 
mohou poskytovat právní rady, aby bylo zajištěno, že organizace funguje v souladu se zákonem.  
 
Může být obtížné najít právní radu nebo pomoc potřebnou k orientaci v těchto otázkách, zejména 
má-li organizace omezené zdroje. Obavy z právních formalit požadovaných při zakládání organizací 
by neměly bránit lidem s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním 
onemocněním zapojit se do činností, pro které formální organizace není nutná. Například není nutné 
být součástí organizace, aby se lidé mohli zapojit do politických nebo jiných činností, a lidé se 
zdravotním postižením mají právo se vyjadřovat a účastnit se rozhodovacích procesů ve všech 
záležitostech, které se jich týkají.    
 
Zásady a postupy:  
 
Důležité je řádné řízení organizace a pro dosažení tohoto cíle je třeba definovat jasná pravidla, 
postupy a prováděcí dokumenty. Etické pokyny jsou důležitým rámcem pro popis základních hodnot 
a standardů organizace. Je-li to vhodné, měla by organizace přezkoumat organizační zásady 
a postupy jiných podobných skupin a organizací podle místního kontextu a účelu organizace a poučit 
se z nich.    
 
Etické otázky mohou zahrnovat: 
 

• Kdo může mluvit za organizaci a bude třeba předem konzultovat členství? 

• Jak organizace rozhoduje o zásadách, postupech a každodenních činnostech? 

• Zahrnuje-li organizace zaměstnance nebo příznivce bez zdravotního postižení, jak organizace 
zajišťuje, aby měli lidé se zdravotním postižením efektivní pravomoc stanovit pravidla 
a dohlížet na každodenní operace?  

• Jak se bude organizace vypořádávat s konflikty mezi členy ohledně pravidel nebo postupů 
v organizaci? 

• Jak se bude organizace zabývat případnými obviněními z diskriminace, zneužívání nebo násilí 
mezi členy organizace? 

• Jaké aspekty práce organizace budou veřejné a jaké aspekty budou důvěrné? Jaké jsou 
povinnosti členů a zaměstnanců ohledně důvěrnosti? (Jde-li o formální organizace, existují 
zákonné povinnosti týkající se důvěrnosti nebo zveřejnění, které by mohly bránit práci 
organizace nebo být v rozporu s jejími hodnotami? Jestliže ano, jak bude tento konflikt 
vyřešen?)    

• Omezí organizace své zdroje financování (např. nepřijme peníze od farmaceutických, 
tabákových nebo zbrojních společností)? 

 
Při růstu organizace mohou některé další písemné zásady a postupy zahrnovat: (22) 
 

• dobrovolnické postupy a podporu, 

• předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

• logistické postupy, například vedení schůzek, 
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• rozpočet a manipulaci s hotovostí,  

• střet zájmů. 
 
Dokumentace by měla být pravidelně kontrolována a aktualizována, zejména dojde-li k jakékoli 
podstatné změně v organizaci. Například zaměstnávání placeného pracovníka může vyžadovat 
předložení dokumentů příslušným ministerstvům.   
 
Finanční záležitosti včetně rozpočtu a financování  
 
Získávání a správa finančních prostředků na činnosti a další operace je naléhavou otázkou pro nové 
organizace občanské společnosti. Jak organizace rozvíjí své záměry, cíle a činnosti, je užitečné mít na 
paměti, že typ a rozsah činností, které organizace může implementovat, bude záviset na dostupných 
zdrojích. Porozumění rozpočtům a problémům s financováním pomůže určit, co je realistické a co je 
mimo dosah.   
 
Zdroje mohou být tak omezené, že i zajištění místa nebo prostoru pro schůzky může být obtížné. 
Překonávání takových překážek často vyžaduje určitý stupeň kreativity, ale organizace mohou udělat 
hodně i s omezenými finančními prostředky. Organizace lidí s psychosociálním, intelektuálním nebo 
kognitivním postižením či duševním onemocněním s omezenými nebo žádnými finančními zdroji se 
scházejí na veřejných místech, jako jsou parky, kavárny nebo náměstí. Oslovení různých 
zúčastněných stran (např. náboženské organizace, místních úřadů, zdravotnické služby, místních trhů 
a stávající nevládní organizace nebo organizace občanské společnosti), zda by byly ochotny sdílet 
prostor, se nabízí jako řešení této výzvy. Sociální sítě a webhosting jsou k dispozici zdarma a přístup 
k internetu je bezplatný v prostorách, jako jsou veřejné knihovny. Čerpání a využití stávajících zdrojů 
v komunitě může organizacím s omezenými zdroji umožnit rozvíjení a růst.        
 
Provoz s omezenými prostředky má výhody i nevýhody; umožňuje větší nezávislost a umožňuje 
organizaci soustředit se spíše na podstatnou práci než na získávání finančních prostředků, ale může 
také skupiny izolovat a omezit rozsah činností.  
 
Zajištění transparentnosti financí a odpovědnosti vedení s ohledem na rozpočet je klíčem 
k udržitelnosti organizace. 
 
Rozpočty  
 
Plánování ročního rozpočtu je velmi důležitou součástí založení organizace občanské společnosti bez 
ohledu na složení členů, velikost nebo organizační strukturu. Rozpočet by měl pokrývat všechny 
náklady nezbytné pro fungování organizace a jejích činností. Organizace musí být transparentní, jde-
li o její finanční řízení, a měla by sdílet finanční informace se členy. Podávání zpráv o finančních 
otázkách může být také prováděno v rámci celkového procesu monitorování/podávání zpráv (viz 
sekce Monitorování a hodnocení a Podávání zpráv).    
 
V závislosti na činnostech organizace mohou některé náklady zahrnovat: (22) 
 

• náklady na zřízení, 

• administrativní potřeby (např. počítače, software, telefony a telefonní služby, kancelářské 
potřeby, náklady na tisk, poštovné a další spotřební materiál), 

• vzdělávací programy a vzdělávání, 

• mzdy, 

• propagační náklady, 

• náklady spojené s činnostmi a událostmi, 
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• cestování, 

• pronájem místnosti, 

• provozní náklady (např. náklady na pojištění, lidské zdroje a fiskální náklady). 
 
Rozpočty by měly být každoročně přezkoumávány a měly by být použity jako základ pro vytvoření 
nového rozpočtu na následující rok. Během této kontroly bývá užitečné položit si následující otázky:  
 

• Měli jsme dostatek finančních prostředků k udržení chodu skupiny? 

• Budou prováděny nové činnosti?  

• Bude se najímat více lidí? 

• Jsou pro nadcházející rok nezbytné další prostředky?  
 
Upozorňujeme také, že některé bankovní systémy poskytují bankovní účty pro nevládní organizace 
nebo organizace osob se zdravotním postižením, což může být způsob, jak snížit nebo eliminovat 
dodatečné náklady. 
 
Financování 
 
Financování činností může zlepšit schopnost organizace dosáhnout svých cílů. Je důležité mít jasnou 
strategii a porozumět tomu, odkud budou finance pocházet a jak budou v rámci organizace přiděleny. 
Kromě toho je třeba uvést specifické požadavky na zdroje financování, protože mohou mít dopad na 
to, jak a jaké činnosti se provádějí. Například finance získané od dárce se zvláštními zájmy na určitých 
činnostech bude určovat, jak může organizace tyto přijaté prostředky použít.     
 
Oproti tomu financování od dárců bez zvláštních zájmů může umožnit větší flexibilitu pracovních 
postupů a činností. Při přijímání a uznávání zdrojů financování je vhodné být transparentní a zajistit, 
aby nedošlo ke střetu zájmů, protože to může snížit integritu a důvěryhodnost organizace. (23) 
 
Financování lze získat z různých zdrojů a organizace by měly být kreativní ohledně typů darů 
(peněžních nebo naturálních), o které žádají, vzhledem k jejich vztahům, partnerstvím a spojení 
s komunitou. Některé potenciální zdroje financování jsou:   
 

• Věcné dary, jako jsou provozní materiál a občerstvení, od místních podniků: Získávání 
věcných darů je skvělý způsob, jak snížit náklady a rozvíjet vztahy s místními organizacemi 
a zařízeními, jako jsou obchody a podniky. Velká část potřebných menších předmětů (např. 
kancelářské potřeby, občerstvení, papírové výrobky atd.) může často pocházet z věcných 
darů.   

• Skupinové financování: Použití internetu, zejména platforem sociálních sítí, může mít velký 
dopad na zajištění nezávislého financování sociálních a komunitních iniciativ. Skupinové 
financování je praxe financování organizace nebo projektu získáváním peněz od velkého 
počtu lidí prostřednictvím registrů zprostředkovaných internetem (např. CauseVox). Tato 
strategie může oslovit široké publikum v krátkém časovém období. (24) 

• Poplatky nebo dary od členů: Poté, co organizace prokáže, že má smysl a její popularita se 
začne zvyšovat, může být vhodné uložit členům přiměřený členský poplatek nebo si od nich 
vyžádat dary. To je často obtížné, je-li organizace teprve vytvořena, protože existuje jen malá 
záruka, že peníze budou dobře použity; jakmile se však organizace více ustálí, mají lidé 
tendenci být této myšlence více otevření.  

• Benevolentní granty od nadací a dalších organizací: Tyto granty jsou určeny ke specifickým 
účelům, které jsou v souladu se záměry a cíli organizace. Mohou pocházet ze skupin, které 
zahrnují: (25) 
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➢ Bilaterální organizace nebo vládní agentury, které poskytují rozvojovou pomoc 
(zejména financování) z jedné země a které jsou odpovědné vládě a parlamentu této 
země. 

➢ Mnohostranné organizace včetně všech agentur OSN, Světové banky a regionálních 
rozvojových bank, jako je Asijská rozvojová banka, Africká rozvojová banka 
a Meziamerická rozvojová banka. Jedná se o agentury zřízené mezivládními 
dohodami a využívající sdružené dary z vládních a nevládních zdrojů různých zemí 
k poskytování technické nebo finanční pomoci přijímajícím zemím. 

➢ Evropská komise, která je technicky vzato mnohostrannou organizací, i když její 
postupy financování a fungování se nejvíce podobají postupům bilaterálních 
organizací. 

➢ Globální partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako je Globální fond pro AIDS, 
tuberkulózu a malárii. 

➢ Soukromé nadace (mezinárodní a národní), které se zaměřují konkrétně na 
poskytování finanční podpory organizacím osob se zdravotním postižením, jako je 
například Fond pro práva zdravotně postižených. 

• Vládní projekty: Vláda může chtít uzavřít smlouvu s organizací na poskytování služeb, jsou-li 
v souladu s národními prioritami. Například vláda, která reformovala své vnitrostátní právní 
předpisy nebo politiku tak, aby byly v souladu s CRPD, může uzavřít smlouvu na služby 
organizace ohledně budování způsobilosti v oblasti práv osob se zdravotním postižením mezi 
klíčovými vnitrostátními aktéry a zúčastněnými stranami.    

• Charitativní a náboženské organizace: Oba tyto typy organizací jsou obecně způsobilé 
pomáhat a podporovat skupiny, které zažívají marginalizaci. Organizace, která prosazuje 
práva lidí s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním 
onemocněním nebo poskytuje psychosociální podporu, je vhodná pro partnerství 
s charitativními nebo náboženskými organizacemi.    

• Sponzoři: Sponzoři mohou poskytovat pomoc nebo poradenství v různých oblastech včetně 
poskytování vybavení, technické, správní nebo právní podpory a propagace. Sponzoři mohou 
také nabízet granty nebo věcné dary na věci, jako je občerstvení, společenské akce 
a exkurze. Organizace občanské společnosti může získat podporu od sponzora, ale je 
vhodné, aby nadále fungovala autonomně a zabránilo se tak možným střetům zájmů.     

• Podniky a průmysl: Zdroje ze soukromého sektoru mohou být pro organizaci často velmi 
užitečné pro provádění plánované činnosti. Financování ze soukromého sektoru může 
pocházet z různých zdrojů včetně nadací, korporací a jednotlivých dárců. Uzavře-li 
organizace partnerství s firmou či průmyslovým odvětvím nebo od nich získává finanční 
prostředky, je důležité zajistit, aby nedošlo ke střetu zájmů mezi organizací a touto firmou, 
a to zejména s ohledem na farmaceutický, tabákový a zbrojní průmysl. (26) 

• Další fundraisingové aktivity: Ty se budou lišit v závislosti na zdrojích, které má organizace 
k dispozici, na kulturním kontextu a cílovém publiku. Některé běžné činnosti zahrnují 
hudební nebo divadelní představení, dražbu služeb, jako jsou lekce tance, kurzy šití nebo 
sportovní výuka, „vaření pro dobrou věc“, tomboly nebo loterijní večery s poplatkem za 
účast atd.    

 
Potřebuje-li organizace vyplnit formální žádost o dodatečném financování, skupina bude muset 
vysvětlit, jak bude další financování přispívat k očekávaným úspěchům a výsledkům. V této 
souvislosti by organizace měla popsat své současné činnosti a to, čeho do této chvíle dosáhla (viz 
sekce Monitorování a hodnocení).  
 
Při vyplňování žádosti o financování je užitečné odkazovat na současný výzkum, který podporuje 
potřebu a efektivitu činností prováděných organizací. Existuje například stále větší počet důkazů 
naznačujících výhody plynoucí z poskytování služeb vzájemné podpory a z možnosti lidí 
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s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním onemocněním vést 
advokační činnost a radit vládě ohledně směru a hodnocení politiky a práva v oblasti duševního 
zdraví a sociálních a zdravotních služeb.   
 
Nábor lidí, kteří mají zkušenosti s psaním grantů nebo poskytováním vzdělávacích programů členům 
organizace, kteří se chtějí tohoto úkolu ujmout, může zvýšit pravděpodobnost úspěšných žádostí. 
 
Sam Badege o tom, jak Národní organizace uživatelů a přeživších psychiatrické péče (NOUSPR), 
Rwanda, dokázala získat finanční prostředky (28) 
 
Když bylo NOUSPR založeno, všichni členové byli chudí a nikdo neměl příjmy. První setkání NOUSPR 
se konalo ve stínu stromů nebo na verandách. Bouře často narušovaly naše shromáždění a mnoho 
našich záznamů bylo zničeno deštěm. Neměli jsme žádný papír, tužky ani stoly. Po více než roce 
podobného fungování a setkávání se za těchto drsných podmínek se nám podařilo získat důvěru 
místních orgánů, které nám daly k dispozici stůl patřící zaměstnanci, jenž trávil většinu času v terénu. 
Nacházel se ve stejné budově jako výkonný tajemník našeho sektoru.       
 
Díky získání oficiální adresy NOUSPR splnila kritéria způsobilosti pro to, aby byla identifikována jako 
organizace VSO (Voluntary Service Overseas – dobrovolnické služby v zámoří), což nám umožnilo 
najmout mezinárodního dobrovolníka, aby poskytl podporu naší organizaci a jejímu fungování. Na 
začátku jsme měli vášnivou debatu o tom, kdo by měl mít sídlo v kanceláři.   
 
Nakonec jsme se dohodli, že dobrovolník by měl být ten, kdo sedí v kanceláři, protože on je ten, kdo 
má na starosti plánování. Dobrovolník byl umístěn v kanceláři a polovinu svého času nám pomáhal 
získat prostředky, takže jsme si byli schopni pronajmout dům s pěti pokoji, nakoupit potřebný 
nábytek a poskytnout roční plat třem zaměstnancům – to vše za pouhých osm měsíců.  
 
Organizace Heartsounds Uganda má kreativní přístup k řízení svých potřeb při rozjezdu (29) 
 
Společnost Heartsounds byla založena v roce 2008 prostřednictvím spolupráce mezi lidmi, kteří 
využívají služeb a poskytovatelů v oblasti duševního zdraví z Ugandy a Spojeného království. 
Organizace je vedena lidmi s psychosociálním postižením a její programy a projekty mají za cíl 
minimalizovat negativní sociální, kulturní a ekonomické dopady na lidi s psychosociálním postižením.   
 
Zakladatel Joseph Atukunda popisuje proces založení Heartsounds Uganda: (30) 
 
Nejprve jsem otevřel dveře svého domova, aby se stal zdrojovým centrem organizace, a všechna 
naše úvodní setkání se tam konala bez nákladů. Potom jsem zavolal svým starým spolužákům z Kings 
College Budo, se kterými jsme diskutovali v Yahoo! skupině bývalých Budiniánů (nazvané „Kafunda“, 
což znamená „pomáhat“). Ti, kteří měli zájem, mě podporovali morálně i finančně. Většina z nich je 
profesionály v různých oborech, takže poskytovali rady. Také nám poskytli nějaké darované počítače 
pro naši internetovou kavárnu, jiní darovali knihy do naší knihovny a peníze na provozní náklady.      
 
V roce 2010 se v Ugandě zavírala organizace, pro kterou jsem pracoval, než jsem odstartoval 
Heartsounds, a poskytli mi menší poradenské služby, které mi pomohly uzavřít oddělení logistiky. 
Tuto příležitost jsem využil k podání žádosti o dary kancelářského nábytku, telefonů, trezoru, 
pobočkovou ústřednu a staré složky, jakož i další drobné kancelářské vybavení, jako jsou sešívačky, 
děrovací stroje, kancelářské zásobníky atd. Tyto darované položky nám hodně pomohly. Mezitím nás 
naši přátelé v Londýně a další přátelé, které jsme si vytvořili v Británii, také podporovali financemi, 
počítači, fotoaparáty atd. S plně vybavenou kanceláří jsme začali žádat o granty a v případě mnoha 
z nich jsme byli úspěšní.   
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4. Každodenní provoz organizace 
 
Jakmile je zřízena organizace občanské společnosti, vstupuje do hry nový soubor úvah a je třeba se 
jím zabývat, aby bylo možné účinně řídit každodenní operace organizace – včetně vedení, povinností 
členů, organizace schůzek, komunikace v rámci organizace a efektivní propagace k vybudování 
a posílení organizace a jejích činností.  
 
Vedení  
 
Efektivní vůdci přispívají k úspěchu organizace. Vedení by mělo být citlivé na sociální a kulturní 
faktory, jako jsou relevantní komunitní, kulturní a genderové normy. Některé organizace například 
mohou provádět činnosti, které jsou vhodné pouze pro ženy (nebo mohou být složeny pouze z žen), 
nebo mají pobočky, které jsou zaměřeny konkrétně na mladé lidi.   
 
Vedení organizace je důležité a mělo by být projednáno se všemi členy, stejně jako struktura vedení 
– např. zda je formální, nebo neformální a jaké typy pravidel a postupů regulují organizaci a její 
činnosti. Během rozjezdu organizace se již může někdo ujmout role vedoucího skupiny. Může to být 
proto, že tato osoba je zakladatelem organizace, nebo proto, že osoba přebírá velkou odpovědnost. 
Následně se lze domluvit na střídání vedení mezi různými členy skupiny nebo zvolení jednoho člena 
jako vůdce, aby byl proces demokratičtější. I když jsou všichni členové skupiny v rámci skupiny 
považováni za rovnocenné a neexistuje oficiální vůdce, jeden nebo několik lidí může převzít více 
odpovědnosti nebo mít více moci než ostatní – např. při organizování schůzek nebo aktivit. Bez 
ohledu na to, zda je organizace formální, nebo neformální, je třeba zřídit nějaký typ struktury vedení, 
aby organizace fungovala efektivně.       
 
Sdílení povinností 
 
Mnoho organizací řídí jejich členové dobrovolně a mnohá společenství se spoléhají na dobrovolníky, 
kteří řídí a provádějí základní činnosti. Zásady řízení a práce s dobrovolníky by měly být vyjasněny 
ještě během zřizování organizace skupinou (viz sekce 3 o Zásadách a postupech). Bez ohledu na 
politiku nebo organizační strukturu bude myšlenka „sdílení povinností“ pro každou organizaci 
důležitá, protože to vytváří pocit kolektivního vlastnictví a poněvadž je často klíčová pro každodenní 
provoz organizace.   
 
Sdílené povinnosti mezi členy mohou zahrnovat: 
 

• Získávání, přípravu a úklid prostorů pro setkání. 

• Psaní a šíření agendy a pozvánek na schůzky. 

• Zápis – neměl by být vyčerpávající, ale naopak omezený na zahrnutí důležitých rozhodnutí, 
která jsou učiněna. 

• Předsedání a podporu na schůzkách. 

• Organizaci projektů a aktivit. 

• Shromažďování a sdílení relevantních informací. 

• Propagování organizace. 

• Pokladní a účetní povinnosti. 

• Mluvení za organizaci, zastupování organizace na externích setkáních nebo akcích. 
 
Členové přinášejí do skupiny různé zkušenosti a dovednosti, a proto mohou být konkrétní členové 
vhodnější pro konkrétní úkoly. Jak se organizace vyvíjí a roste, může být užitečné rozdělit 
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odpovědnost mezi různé výbory, které mohou řídit různé oblasti odpovědnosti, jako například 
účetnictví, financování, události, komunikace a lidské zdroje.  
 
Komunikace s členy organizace  
 
Pravidelná komunikace se členy ohledně činností, fór, akcí a setkání je nezbytná pro fungování 
účinné organizace. Organizace by měla určit odpovědnou osobu nebo tým pro komunikaci informací 
a měla by identifikovat různé způsoby, kterými by se komunikace měla uskutečňovat. Například 
některé organizace mohou dávat přednost komunikaci prostřednictvím textových zpráv, zatímco jiné 
mohou dávat přednost telefonním hovorům. Některé se však mohou vyhýbat komunikaci 
prostřednictvím telefonu z důvodů, jako je například nedostatečný přístup. Mezi další způsoby 
komunikace patří e-mail, sociální sítě a ústní vyjádření. V závislosti na preferencích a omezeních 
skupiny budou muset členové pečlivě rozhodnout, jaký je nejlepší způsob vzájemné komunikace.       
 
Povzbuzování členů k účasti na schůzkách může být náročné a je třeba hodně práce a následných 
kroků, aby se podpořila vysoká účast. Může být užitečné zasílat členům připomenutí, že schůzka se 
má uskutečnit, připomenout jim čas a místo a sdílet agendu před setkáním, aby se podpořila účast. 
Je také důležité ověřit si u členů – zejména těch, kteří se neúčastní – možné překážky jejich účasti 
(např. čas schůzky, potřeba péče o dítě, doprava, umístění).   
 
Průběh schůzek 
 
Četnost, styl (např. míra formálnosti) a obsah schůzek bude záviset na struktuře organizace 
a především na jejích cílech. Obecně jsou schůzky efektivním způsobem sdílení důležitých informací 
ve skupině a rozhodování o klíčových organizačních záležitostech a jednáních – například stanovení 
nebo revize základních pravidel pro provádění každodenních operací nebo plánování událostí 
a aktivit zaměřených na advokační činnost. Níže naleznete několik důležitých úvah pro vedení 
schůzek. 
 
Příprava schůzky: Dostatečné plánování zajišťuje, že schůzky jsou dobře organizované a efektivní: 
 

• Agenda: Příprava programu na základě příspěvků členů může dopomoci k hladšímu průběhu 
schůzky.  

• Místo, datum a čas schůzky: Prostředí je nutno přizpůsobit schůzce a mělo by být vyhovující 
pro členy. 

• Spotřební materiál a občerstvení: Například flipcharty, fixy, pera, papír, jmenovky a také 
jídlo a pití.  

 
Schůzky se mohou konat také virtuálně. Tato online možnost může být zvláště relevantní, má-li 
organizace národní, regionální nebo mezinárodní rozsah, jestliže členové nežijí blízko sebe, jestliže 
členové upřednostňují virtuální platformu nebo jestliže není možné potkávat se osobně. Je také 
možné zvážit kombinaci osobních a virtuálních schůzek.   
 
Funkce schůzek 
 
Schůzky obecně nabízejí členům příležitost ke sdílení nápadů, obav, úspěchů, zpětné vazby 
a relevantních informací; konkrétnější funkce schůzek však budou určeny záměrem (záměry) a cíli 
skupiny. Například pracovní skupina zaměřená na prosazování lidských práv může využívat schůzky 
jako příležitosti k plánování klíčových akcí a činností zaměřených na obhajobu, zatímco organizace 
zaměřená na poskytování služeb vzájemné podpory může schůzky využívat jako způsob, jak navázat 
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kontakt se členy komunity, kteří využívali nebo jsou v současné době zapojeni do služeb vzájemné 
podpory, jako způsob budování způsobilosti všech členů.   
 
Funkce a účel schůzek se budou lišit v závislosti na organizaci a měly by být jak konkrétní, tak 
relevantní pro prováděnou práci. Zatímco některé organizace mohou považovat za vhodné sdílet 
a šířit důležité informace týkající se prioritního problému, pro jiné může být užitečnější investovat 
tento čas do plánování aktivit a akcí, spojování se s ostatními lidmi, zúčastněnými stranami nebo 
organizacemi v komunitě, zajišťování hostujících řečníků nebo identifikace stávajících komunitních 
zdrojů. Bez ohledu na účel a činnosti skupiny nabízí setkání členům příležitost sdílet cenné poznatky 
a přispívat k celkové práci a vizi organizace.    
 
Zachování soukromí a důvěrnosti 
 
Je důležité brát ohledy a dávat si pozor na to, jak organizace ukládá a používá soukromé informace – 
ať už se jedná o osobní informace členů, nebo o informace shromážděné v rámci výzkumu či 
advokační činnosti (např. jména, adresy, zpětná vazba atd.). Toto zahrnuje zachovávání e-mailových 
seznamů a kontaktních údajů v tajnosti. Členové nebo účastníci určitých činností nebo událostí si 
mohou přát zachovat důvěrnost své účasti a tuto důvěrnost je třeba respektovat a chránit. (31) 
 
Uvítání a zapojení nových členů 
 
Noví členové by měli být vítáni a měli by se cítit příjemně jako součást organizace. Lidé, kteří do 
organizace přispívají, by měli být oceněni a povzbuzováni. Zaslání uvítacího dopisu a osvědčení 
o členství může být způsobem, jak iniciovat nové členy a dát jim vědět, že jejich účast se cení. Je také 
důležité zdůraznit, že lidé, kteří zažili diskriminaci nebo porušování lidských práv, nemusejí být nutně 
přesvědčeni o tom, že se chtějí připojit ke skupině, nebo mohou čelit sociálním či strukturálním 
překážkám vstupu. Mělo by být hned od začátku jasné, že účast na činnostech je dobrovolná a že 
členové se mohou kdykoli rozhodnout skupinu opustit nebo se odhlásit z činností.      
 
Každý člen může organizaci nabídnout něco jedinečného. To, jak se členové zapojují do organizace, 
by mělo záviset na jedinečných talentech, zkušenostech, dovednostech a silných stránkách, které 
s sebou přinášejí, a na povaze prováděných činností. Aby mohli členové co nejlépe přispívat, je 
důležité propojit jednotlivé silné stránky a dovednosti se specifickými činnostmi. Například členové 
s talentem pro psaní budou dobrými kandidáty pro psaní návrhů grantů nebo pro zapisování 
poznámek ze setkání. Členové, kteří jsou kreativní, se mohou ujmout vedení při vytváření 
a navrhování propagačních akcí nebo skupinových aktivit, členové se silnými organizačními 
schopnostmi mohou být vhodní pro řízení komunitních akcí nebo aktivit, zatímco členové se 
specifickými zkušenostmi nebo zkušenostmi souvisejícími s konkrétním problémem mohou vytvářet 
materiály nebo plány související s touto problematikou.     
 
Propagování organizace 
 
Propagace organizace je důležitou činností, která přispěje k jejímu celkovému růstu a úspěchu. 
Primárním cílem propagace je šířit povědomí o skupině a sdílet informace o jejích záměrech a cílech 
se zúčastněnými stranami, cílovým publikem a širší komunitou. Zvyšováním znalostí veřejnosti 
o organizaci a jejích činnostech lze získat větší podporu ze strany komunity včetně zúčastněných 
stran, vlivných osob a dalších organizací s podobnými zájmy. Přestože je níže uvedeno mnoho 
strategií šíření, může být vhodnější zaměřit se pouze na několik z nich za účelem jejich účinného 
provádění než se pokoušet je zvládnout všechny.     
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Oficiální zahájení nebo informační relace 
 
Oficiální zahájení může být užitečným prostředkem propagace organizace. Zahájení nemusí nutně 
proběhnout na samém začátku existence organizace; záleží na tom, zda a v jakém okamžiku se 
skupina rozhodne, že je pro ni publicita žádoucí. Při plánování zahájení je dobré pozvat důležité 
zúčastněné strany a vyžádat si mediální zájem o organizaci a problém(y), kterým(i) se zabývá. Jde-li 
o jakoukoli schůzku nebo událost, je dobré plánovat dopředu. Některé otázky, které mohou pomoci 
skupině toto všechno naplánovat, jsou následující:     
 

• Jaký je účel zahájení/relace? 

• Kde se bude konat? 

• Kdo by se měl zúčastnit a co učiní akci přitažlivou a přiláká velký dav (např. vysoce atraktivní 
hostující řečník nebo zajištěné občerstvení)? 

• Bude událost přístupná různým skupinám obyvatel? 

• Vyžaduje organizace nějaké materiály nebo zdroje? Jestliže ano, jak budou získány?  

• Co se bude na akci dít (tj. program)? 

• Bude organizace potřebovat licence, pojištění nebo jiné druhy povolení k pořádání akce 
nebo k použití místa? Od koho a jak je skupina získá? 

• Jak bude akce propagována (např. oslovení místních nebo národních médií a jejich zapojení 
do advokační činnosti/propagace akce a organizace)? 

 
Nalezení a využití strategických příležitostí pro oznámení vytvoření organizace veřejnosti může 
pomoci k úspěšnějšímu zahájení. Začínajícím společnostem se často dostává větší pozornosti, a proto 
oslovují širší publikum, je-li jejich zahájení spárováno s důležitými kalendářními daty, událostmi nebo 
oznámeními souvisejícími se záměry a cíli organizace. Mezi příklady globálně oslavovaných událostí 
patří Světový den zdraví (7. dubna), Mezinárodní den podpory obětem násilí (mučení) (26. června), 
Mad Pride/pád Bastily (14. července), Světový den Alzheimerovy choroby (21. září), týden přeživších 
psychiatrické péče (5.–10. října), Světový den duševního zdraví (10. října), Mezinárodní den osob se 
zdravotním postižením (3. prosince), Den lidských práv (10. prosince) a Mad Pride Day. (32) (Mad 
Pride lze slavit kdykoli, ale nejčastěji se tak děje v červenci, obvykle 14. července.)   
 
Národní organizace uživatelů a přeživších psychiatrické péče (NOUSPR), Rwanda – zahájení během 
Světového dne duševního zdraví, 10. října (28) 
 
Zahájení programu NOUSPR proběhlo ve Světový den duševního zdraví (10. října). Chtěli jsme, aby 
lidé věděli, že kromě fyzického postižení existují i „skrytá postižení“, která jsou méně nápadná a ne 
tak snadno rozpoznatelná, jako jsou stavy emocionální tísně nebo poruchy duševního zdraví. Na 
oslavy jsme pozvali organizace osob se zdravotním postižením, nevládní organizace a vládní 
úředníky.    
 
Vybrali jsme draka jako symbol naděje a důvěry v osoby s psychosociálním postižením. Poselství bylo 
následující: „Jako drak ve vzduchu houpu se směrem k tomu i od toho, čemu říkáte realita. Běžím 
podivným světem, mé sny nikdy nejsou pravdivé, jdu na scestí… To tvrdíte, ale provázek, který mě 
spojuje s mými kořeny, je silný… dost na to, abych zůstal lidskou bytostí. Potřebuji se cítit oceněný 
s důvěrou a důstojností.“ 
 
Lze také zavést další činnosti, které organizaci průběžně propagují. Mezi tyto činnosti patří 
informační sezení, formuláře vyjádření zájmu a členství, brožury a letáky, plakáty a oznámení (kromě 
komunitních prostor také v místech péče o duševní zdraví a souvisejících služeb), zpravodaje, 
národní a místní mediální centra, webové stránky nebo platformy sociálních sítí. Tyto činnosti jsou 
podrobněji popsány níže.    
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Formuláře vyjádření zájmu a členství  
 
Formuláře „Vyjádření zájmu“ se používají k identifikaci lidí, kteří mají zájem o účast ve skupině nebo 
se o ní chtějí více dovědět (31). „Formuláře členství“ jsou zase žádosti o členství v organizaci. Tyto 
formuláře mohou mít různé formáty v závislosti na organizaci. Mohou být také zahrnuty jako součást 
brožury či informačního bulletinu organizace nebo k nim přiloženy nebo mohou být šířeny na akcích 
a shromážděních.    
 
Formuláře členství a vyjádření zájmu by měly zahrnovat: 
 

• jména osob, 

• preferované způsoby komunikace (telefon, e-mail nebo poštovní korespondence), 

• preferované způsoby účasti,  

• podrobnosti o tom, jak lze formulář skupině doručit.  
 
Brožury a letáky  
 
Organizace může chtít informovat širší komunitu o svých činnostech a přilákat nové členy a podporu 
prostřednictvím brožur nebo letáků. Než skupina začne navrhovat a psát tento materiál, je dobré 
položit si následující otázky: (31) 
 

• Co potřebuje organizace sdělit? Zkuste sdělení udržet krátké a jednoduché, včetně pouze 
hlavních bodů.  

• Pro koho jsou určeny? Je důležité, aby styl a obsah byly relevantní pro cílovou skupinu 
(skupiny) nebo skupinu (skupiny), které se organizace snaží zapojit. Zvažte použití obrázků 
a grafiky v případech, kde je nízká úroveň gramotnosti. Zvažte také dostupnost – např. 
použití Braillova písma.    

• Jak by měla brožura nebo leták vypadat? Měly by vypadat profesionálně, jednoduše, 
přívětivě atd.? Kdo je navrhne?   

• Jak organizace zajistí tisk letáku nebo brožury? Kolik to bude stát? Kolik kusů má být 
vytištěno? Co se stane, dojdou-li zásoby?    

• Kde se budou distribuovat? Zvažte strategická umístění pro zachycení cílového publika.  
 
Informace obsažené v brožuře nebo letáku mohou zahrnovat:  
 

• název a účel organizace, 

• záměry a cíle organizace, 

• typ organizace (otevřené nebo uzavřené členství atd.), 

• čas(y) a místo/místa schůzky, 

• jak lze organizaci kontaktovat, 

• sběr informací z komunity o problémech a prioritách. 
 
Plakáty a oznámení 
 
Plakáty a oznámení jsou skvělý způsob, jak udělat skupině reklamu. Při vytváření plakátů a oznámení 
je důležité zvážit použití návrhů a vhodných obrázků pro zprostředkování klíčových sdělení, která 
přesvědčují a motivují cílové publikum k akci a zapojení se do podpory organizace. Klíčová sdělení by 
měla být pozitivní, přesvědčivá a relevantní pro místní kulturu a kontext. Některé důležité otázky, 
které je třeba si položit při vytváření plakátů a oznámení, zahrnují:    
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• Koho se organizace snaží oslovit?  

• Jaké výhody přináší skupina potenciálním členům? 

• Co organizace chce, aby publikum udělalo? Některé ze zamýšlených činností zahrnují účast 
v podpůrné skupině, přihlášení se k odběru informačního bulletinu organizace, návštěvu 
sídla organizace nebo zapojení se do propagačních akcí.   

 
Stejně jako v případě brožur a letáků by i plakáty a oznámení měly být umístěny nebo distribuovány 
na strategických místech, aby byly co nejúčinnější a nejpřístupnější – např. v komunitních prostorách 
a prostorách služeb v oblasti duševního zdraví a souvisejících služeb navštěvovaných cílovými 
skupinami (jako jsou kliniky, komunitní centra, církve, knihovny a agentury sociálních a zdravotních 
služeb). 
 
Zpravodaje  
 

Zpravodaje mohou být účinnou strategií pro oslovení širokého publika, protože se často snadno 
vytvářejí a distribuují. Krátký bulletin lze například distribuovat poštou nebo e-mailem. (31) 
 
Obsah zpravodaje může zahrnovat: 
 

• zprávy o událostech a schůzích, 

• kalendář nadcházejících schůzek a událostí, 

• novinky týkající se jednotlivých členů organizace (s jejich povolením), 

• články, názory, zprávy o aktuálních debatách, citace, kresby, fotky atd., 

• poezii členů, vtipy, eseje, myšlenky, nápady, popisy osobních zkušeností, umění atd. 
 
V úkolu psaní zpravodaje se mohou členové střídat a měli by se řídit některými jednoduchými 
redakčními pravidly. Příklady mohou zahrnovat:   
 

• V mezích zdvořilé diskuse bude podporována otevřená debata o politických otázkách nebo 
jiných záležitostech souvisejících s organizací. 

• Prohlášením, která by mohla skupinu vystavit riziku právního jednání, je třeba se vyhýbat 
nebo, je-li to důležité pro práci organizace, budou rizika zmírněna na základě právního 
poradenství. 

• Prohlášení, která jakýmkoli způsobem podkopávají práva a důstojnost osob se zdravotním 
postižením, budou zamítnuta. 

 
Webové stránky, blogy a platformy sociálních sítí 
 
Webové stránky, blogy a platformy sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter a LinkedIn, mohou být 
účinnými způsoby komunikace se členy a zúčastněnými stranami a propagace organizace. Obsah 
může zahrnovat vizi organizace, cíle a činnosti, kontaktní údaje, důležité zprávy, pravidelné aktuality 
nebo vývoj, nadcházející události, kampaně nebo příběhy členů, kteří chtějí sdílet své úspěchy či 
osobní zkušenosti.   
 
Provozování webových stránek s aktuálními a dobře organizovanými informacemi lze použít jako 
prostředek ke vzdělávání veřejnosti a osob s rozhodovací pravomocí o záměrech, cílech, činnostech 
a prioritách organizace. Kromě toho mohou být webové stránky použity k online průzkumu 
veřejného mínění o prioritních otázkách organizace, což může zase poskytnout užitečné informace o 
politikách nebo intervencích, které by mohly být pro tyto problémy nejvhodnější. Tyto informace se 
pak mohou stát základem pro budoucí činnosti. (33) 
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Používání platforem sociálních sítí má řadu výhod včetně nízkých nákladů (někdy i žádných), 
schopnosti doručovat aktuální zprávy cílovým skupinám a příležitost sledovat činnosti organizace 
a jejich účinnost (např. prostřednictvím online anket, diskusních fór nebo zpětné vazby od cílové 
skupiny). Různé platformy sociálních sítí se zaměřují na různé segmenty publika, takže výzkum 
demografie uživatelů platformy může pomoci identifikovat tu nejlepší sociální síť pro dané cíle 
organizace. Některé obecné strategie, které je třeba mít na paměti při používání sociálních médií, 
zahrnují: (34) 
 

• Výběr konkrétních platforem, které budou nejen nejúčinnější, ale také zvládnutelné 
z hlediska času a úsilí.  

• Zveřejňování pouze relevantního obsahu a zajištění toho, aby tento obsah pocházel 
z důvěryhodných a spolehlivých zdrojů.  

• Pravidelné zveřejňování příspěvků. Není-li účet pravidelně aktualizován novými informacemi, 
je pravděpodobné, že publikum rychle ztratí zájem.   

• Stanovení jasných cílů toho, jak bude platforma sociálních sítí použita (např. pro sdílení 
informací o důležitých událostech nebo široké zapojení cílového publika do prioritního 
problému či obojí). 
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The Autistic Self Advocacy Network využívá elektronickou advokacii k dosažení své mise  
 
The Autistic Self Advocacy Network (ASAN) je nezisková organizace provozovaná lidmi s autismem 
a pro ně. ASAN obhajuje záležitosti týkající se autismu a jiných postižení; jejím cílem je zajistit 
smysluplné zapojení osob s autismem do tvorby politiky na všech úrovních, podporovat kulturu 
začlenění a úcty ke všem, prosazovat práva osob s autismem na rovné příležitosti ve škole a v práci 
a zlepšit financování komunitních služeb a podpory spolu s výzkumem toho, jak je lze nejlépe 
poskytovat.  
 
 
ASAN používá různé platformy sociálních sítí, včetně Facebooku, Instagramu, Twitteru, YouTube, 
Tumblru, Pinterestu, Flickru, Google Plus a LinkedInu, aby se přiblížila svému poslání a cílům a také 
obhajovala, zvyšovala finanční prostředky, propagovala události a šířila důležité informace a zdroje.  
 
 

Pro další informace viz: http://autisticadvocacy.org/  
 

 

 

  

http://autisticadvocacy.org/
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5. Monitorování, hodnocení a podávání zpráv 
 
Monitorování se týká rutinního sledování klíčových prvků činnosti organizace, zatímco hodnocení se 
týká procesu systematického vyhodnocování hodnoty a efektivity činnosti. Hodnocení je nezbytné 
pro pochopení toho, zda má organizace očekávaný dopad. Monitorování i hodnocení také pomůže 
identifikovat faktory, které usnadňují dosažení záměrů a cílů organizace nebo působí jako překážky 
k jejich dosažení.  
 
Níže jsou uvedeny různé aspekty organizace, které by měly být monitorovány a hodnoceny.  
 
Celkové fungování organizace, její programy a činnosti 
 
Je užitečné pochopit prostřednictvím monitorování celkové fungování organizace, například zda:  
 

• Byly plánované činnosti dokončeny. 

• Byly původně naplánované časové rámce dodrženy.  

• Použité lidské a finanční zdroje byly k dispozici a dostatečné k uspokojení potřeb organizace.  
 
Účast  
 
Organizace může sledovat a zaznamenávat jednoduché statistiky za účelem monitorování úrovně 
účasti. Příklady zahrnují:  
 

• počet účastníků, 

• typ účastníků (např. lidé se zdravotním postižením, rodina, partneři v péči, lékaři v oblasti 
duševního zdraví a jiní, lidé v různém společenském postavení atd.), 

• frekvence účasti, 

• doba, po kterou se osoba účastní, 

• spokojenost s členstvím a účastí. 
 
Sledování účasti pomůže pochopit, které aktivity jsou nejoblíbenější, zda se počet účastníků 
v průběhu času zvyšuje, nebo klesá, kdo se obecně chce a je schopen podílet na práci organizace 
a zda se cílové skupiny účastní podle plánu.  
 
Dopad práce organizace 
 
Obecně je důležité mít jasno v tom, čeho chce organizace dosáhnout, a neustále shromažďovat 
informace a důkazy pro sledování pokroku – například zaznamenáváním skupinových aktivit 
a získáváním interních a externích hodnocení těchto činností (např. co fungovalo a co ne). Metody 
hodnocení mohou mít mnoho různých forem – včetně průzkumů, ohniskových skupin 
a individuálních strukturovaných rozhovorů. Případovou studii a fotografické eseje lze také použít ke 
sběru kvalitativních údajů a výstupů z dokumentů. Zvolená metoda hodnocení by měla záviset na 
cílech prováděných akcí, činností, služeb nebo programů a proveditelnosti sběru a analýzy těchto 
údajů.       
 
Je třeba zdůraznit, že se obecně očekává, že organizační činnosti povedou ke změnám ve znalostech, 
postojích a chování nebo ke zlepšení duševní pohody, kvality života či zmocnění na individuální 
úrovni nebo ke změnám v politice a legislativě na systémové úrovni. V důsledku toho je nutné 
pečlivě vyhodnotit každou z činností, aby se zajistilo, že organizace má požadovaný a zamýšlený 
dopad. Když organizace například provádí advokační činnost, aby odstranila diskriminaci osob 



 

Organizace občanské společnosti na podporu lidských práv v oblasti duševního zdraví   S t r a n a  | 54 
a souvisejících oblastech  
WHO QualityRights Modul průvodce 

s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním postižením či duševním onemocněním, je 
užitečné znát – pro každou službu, program nebo akci, kterou organizace zahájila – míru, s jakou se 
lidé zapojili, dopad iniciativy na znalosti, postoje nebo praktiky a celkový dopad akce na blahobyt 
cílové skupiny (tj. prospěl jí zamýšleným způsobem, nebo prospěl některým lidem více než jiným?). 
Je také důležité určit strategie a mechanismy pro integraci výsledků hodnocení do fungování 
organizace s cílem dosáhnout smysluplných zlepšení.     
 
Dárci někdy budou vyžadovat formálnější hodnocení organizace a jejích činností, funkcí a procesů, 
jakož i opatření týkající se dopadu a výsledků vztahujících se k zavedeným programům nebo službám. 
Například dárci mohou chtít vidět analýzu finančních prostředků organizace, včetně přidělování 
rozpočtů a určení toho, jaké konkrétní fondy a zdroje financování může skupina v budoucnu 
potřebovat. Je-li takové vykazování vyžadováno, dokončení těchto hodnocení včas a precizně bude 
důležité pro celkový úspěch organizace (viz sekce Podávání zpráv).    
 
Podávání zpráv (35) 
 
Podávání zpráv financujícím subjektům, partnerům a ostatním, kteří pravděpodobně organizaci 
pomohou, je důležité, chce-li organizace jejich trvalou podporu. Hodnocení by mělo být základem 
těchto zpráv. Jestliže organizace obdržela finanční prostředky od vlády nebo dobročinného 
grantového schématu, pak mohou existovat specifické požadavky na podávání zpráv, které musejí 
být splněny. To může zahrnovat podávání zpráv o:    
 

• dosažení dohodnutých milníků a pokroku při plnění cílů organizace, 

• příbězích úspěchů (nebo výzev), 

• příjmech a výdajích rozpočtu a vazeb na očekávané výstupy (včetně zprávy o auditu, je-li to 
relevantní), 

• počtu lidí zapojených v předem stanoveném časovém rámci, 

• náboru nových členů nebo dobrovolníků. 
 
Je nezbytné, aby všechny zprávy byly vyplněny podle potřeby a byly zaměřeny na potřeby a zájmy 
cílové skupiny. Například zpráva pro dárce by měla zahrnovat shrnutí, jak byly prostředky použity; 
zpráva zaměřená na advokační činnost musí zdůrazňovat její poselství; zpráva členům musí podat 
zprávu o plánovaných prioritách pro daný rok. Obvykle je efektivnější vypracovat jedinou zprávu, 
která musí splnit všechny tyto účely.    
 
Je nezbytná neustálá komunikace s dárci a dalšími příznivci. Je nutné informovat finanční instituce co 
nejdříve o jakýchkoli potenciálních neúspěších nebo výzvách, co se týče včasného podávání zpráv, 
aby nedošlo k ohrožení probíhajícího financování nebo podpory organizace.  
 
Příklady zpráv 

• Roční přehled CBM 2015–2016 najdete na:  http://www.cbmuk.org.uk/wp-
content/uploads/2016/04/MU21187-CBM-An Annual-Report-accessible.pdf. 

• Výroční zprávu MindFreedom Ireland 2015 naleznete na http: 
//www.mindfreedomireland.com/index.php/an Annual-reports. 

 
 

http://www.cbmuk.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/MU21187-CBM-Annual-Report-accessible.pdf
http://www.cbmuk.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/MU21187-CBM-Annual-Report-accessible.pdf
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6. Udržitelnost  
 
Kromě financování je pro udržení organizace a jejích činností nezbytná motivace a zapojení členů.  
 
Udržování motivace  
 
Lidé mohou mít mnoho různých důvodů pro vstup do organizace. Zůstanou však pouze, mají-li pocit, 
že díky své účasti něco získávají nebo přispívají něčím smysluplným.   
 
Některé faktory motivující k tomu i nadále se zapojovat do organizace mohou vycházet z: 
 

• pocitu sounáležitosti z toho, že je člověk součástí komunity a je s ostatními; 

• spokojenosti ze smysluplné pomoci ostatním; 

• získání pozitivní zpětné vazby o prováděné práci; 

• pocitu vlastnictví organizace, pocitu členů, že na jejich poznatcích a příspěvcích záleží a že 
řídí cíle, směry a činnosti organizace; 

• pocitu, že v procesech vedení a rozhodování organizace existuje transparentnost a čestnost; 

• příležitostí pro členy aktivně se účastnit, a dokonce se stát vůdci. 
 
Obecně je jednou z rolí vůdce zajistit, aby členové byli spokojeni se svou mírou zapojení do 
organizace. Toho lze dosáhnout pomocí: (35) 
 

• zajištění smysluplnosti účelu a činností organizace; 

• umožnění členům užívat si sociální interakce s ostatními; 

• zajištění rozdělení a sdílení odpovědnosti a podpory členů při plnění jejich úkolů; 

• zajištění, aby nikdo nezůstal stranou a aby každý člen mohl přispívat; 

• poskytování odpovídajícího vzdělávacího programu členům o dovednostech a rozvoji 
schopností; 

• povzbuzování členů ke sdílení nápadů na zlepšení a nové projekty; 

• schopnosti urovnat potenciální konflikty v rámci organizace; 

• povzbuzování a odměňování úspěchů. 
 
Oslavování úspěchů   
 
Organizace mohou mít ambiciózní cíle; stanovení cílů, které jsou nereálné nebo nedosažitelné, však 
povede ke zklamání a může být demoralizující pro všechny ve skupině. Pravděpodobnost úspěchu lze 
zvýšit stanovením menších, snáze dosažitelných cílů – i když to znamená, že dosažení hlavního cíle 
může trvat déle.   
 
Je také důležité, aby všichni členové oslavovali výkony a úspěchy bez ohledu na to, jak malé jsou. 
Dosažení výsledků může vyžadovat hodně energie a času; oslavy úspěchů proto budou motivovat lidi 
a budou je povzbuzovat k tomu, aby se nadále angažovali. Propagace úspěchu také zvýší podporu 
ostatních, kteří ocení dobrou práci, již organizace provádí.   
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Příloha 
Příloha 1: Nástroje OSN v oblasti lidských práv a příslušné smluvní orgány 

 

Nástroje OSN v oblasti 
lidských práv 

Kontrolní orgán dohody OSN 

Mezinárodní pakt 
o občanských a politických 
právech  

Výbor pro lidská práva  
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx  

Mezinárodní pakt 
o hospodářských, 
sociálních a kulturních 
právech  

Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva  
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx  

Úmluva o právech osob se 
zdravotním postižením  

Výbor pro práva osob se zdravotním postižením  
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx  

Úmluva proti mučení a 
jinému krutému, 
nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání 

Výbor proti mučení  
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx  

Úmluva o právech dítěte  
Výbor pro práva dítěte  
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx  

Mezinárodní úmluva 
o odstranění všech forem 
rasové diskriminace  

Výbor pro odstranění rasové diskriminace  
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx  

Úmluva o odstranění všech 
forem diskriminace žen  

Výbor pro odstranění diskriminace žen  
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx  

 
Pro více informací viz: 
 

• Úřad Vysokého komisaře pro lidská práva. Obecné informace o systému smluv o lidských 
právech OSN: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/TreatyBodies.aspx   

• International Disability Alliance (IDA). Pokyny k paralelním zprávám: 
http://www.internationaldisabilityalliance.org/resources/guidance-document-parallel-
reporting   
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Vzdělávací a poradenské moduly Světové zdravotnické organizace QualityRights se zaměřují 
na znalosti a dovednosti potřebné k poskytování kvalitních služeb duševního zdraví a sociálních 
služeb a podporují a prosazují práva lidí s psychosociálním, intelektuálním nebo kognitivním 
postižením. 
 
Prostřednictvím cvičení, prezentací, případových scénářů, rozsáhlých diskusí a debat, školící 
moduly QualityRights otevřou některé kritické výzvy, kterým čelí zúčastněné strany v zemích 
všude. 
Například: 

• Jak respektujeme vůli a preference lidí, a to i v náročných situacích? 

• Jak zajistíme bezpečnost lidí a zároveň respektujeme právo každého člověka rozhodovat 
o jeho léčení, o životě a osudu? 

• Jak ukončíme izolaci a omezení? 

• Jak funguje podporovaný přístup rozhodování, pokud někdo není schopen sdělit svá přání? 

 
Školicí materiály doplňují moduly průvodce QualityRights. Moduly průvodce pro Organizace 
občanské společnosti a Obhajování poskytují podrobné pokyny o tom, jaké mohou hnutí občanské 
společnosti v zemích podniknout kroky k prosazování přístupů založených na lidských právech 
v oblasti duševního zdraví a sociálním odvětví za účelem dosažení důsledných a trvalých změn. 
Moduly průvodce o Podpoře „jeden na jednoho“ a Skupinách vzájemné podpory poskytují 
konkrétní pokyny, jak efektivně nastavit a provozovat tyto rozhodující, ale často přehlížené služby. 
 

 


