
Zastupujeme lidi s mentálním 
postižením a jejich příbuzné 

Lidé s mentálním postižením a pečující:

Využijte evropské volby 
2019 na maximum
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Inclusion Europe a Společnost pro podporu lidí 

s mentálním postižením připravily tento 

dokument, abychom všichni co nejvíc využili 

příležitost, kterou jsou evropské volby v roce 

2019. 

Proč jsou evropské volby důležité? 

V květnu 2019 budou volby nových poslankyň 

a poslanců do Evropského parlamentu. 

Tyto evropské volby jsou pro lidi s mentálním 

postižením a pro jejich příbuzné velmi důležité. 

Poslankyně a poslanci Evropského parlamentu 

dělají rozhodnutí, která ovlivňují životy všech 

občanů Evropské unie. 

Česká republika je členem Evropské unie. 

Poslankyně a poslanci Evropského parlamentu 

rozhodují o pravidlech spolupráce v Evropě.

Například o dostupnosti výrobků a služeb, 

nebo o právu cestovat, žít nebo pracovat 

kdekoliv v Evropské unii.

Poslankyně a poslanci Evropského parlamentu 

také rozhodují o penězích na projekty v zemích 

Evropské unie. 
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Poslankyně a poslanci Evropského parlamentu 

pomáhají vybrat předsedu Evropské komise 

a také komisaře. Komisařky a komisaři, jsou něco 

jako ministryně a ministři. 

Komisařky a komisaři jsou odpovědní například za 

zaměstnanost, sociální otázky, spravedlnost, 

vzdělávání nebo zdravotní péči. 

Poslankyně a poslanci Evropského parlamentu 

dohlížejí na to, jak Evropská unie dodržuje Úmluvu 

o právech osob se zdravotním postižením.

To znamená, že je důležité, kdo bude zvolený do 

Evropského parlamentu. 

Je to důležité pro všechny, kdo podporují 

začleňování lidí s postižením. 

Chceme, aby tyto volby přinesly prospěch lidem 

s mentálním postižením a jejich příbuzným. 

Vy v tom hrajete důležitou roli.

Můžete oslovit kandidátky a kandidáty a požadovat, 

aby vám dávali srozumitelné informace. 

Můžete jim říct, aby dělali věci, které pomohou 

lidem s mentálním postižením a jejich příbuzným. 

Měli by jste jít v těchto volbách volit

– a říct dalším lidem, aby šli volit také.
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Právo volit je velmi důležité právo. 

Dává vám příležitost spolurozhodovat o budoucnosti 

života v naší zemi – a také o budoucnosti života 

v Evropské unii. 

Někteří lidé nemohou volit, protože jsou omezeni ve 

volebním právu.  

To by nemělo být. 

Do budoucna by se to mělo změnit tak, aby každý 

člověk měl právo volit. 

Pro někoho může být těžké volit, protože nemá 

srozumitelné informace o volbách.  

Pro někoho může být těžké volit, protože mu nikdo 

nepomůže rozhodnout se a svou volbu jasně sdělit. 

Někomu připadá, že není důležité volit, protože 

kandidátky a kandidáti nenaslouchají lidem. 

A pro někoho může být těžké volit, protože se stará 

o příbuzného s postižením a má problém se dostat

do volební místnosti.

To všechno se dá změnit. 

V mnoha zemích se takové věci už mění k lepšímu. 

Aby se zlepšily ještě víc, musíme být aktivní a využít 

příležitost, kterou jsou evropské volby. 



5

Evropská unie je důležitá pro lidi 

s mentálním postižením a jejich 

příbuzné. 

Hodně se mluví o tom, jak Evropská unie 

funguje a jestli je dobré být její součástí.  

Někteří lidé nejsou spokojení, protože podle 

nich Evropská unie dělá mnoho věcí, které se 

jim nelíbí. 

Někteří lidé nejsou spokojení, protože podle 

nich Evropská unie nedělá dost věcí, které by 

chtěli, aby dělala. 

Zároveň si ale myslíme, že se v posledních 

letech zlepšuje postoj k právům lidí 

s mentálním postižením a jejich příbuzných. 

A že se také zlepšila kvalita jejich života. 

A mnohé z toho je zásluhou 
Evropské unie.
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Evropská unie dává peníze na veřejné 

služby a kvalita života se zlepšuje. 1

 Více respektu k právům a k začleňování.

Evropská unie je založená na lidských

právech.

Evropská unie je jediné sdružení států, 

které podepsalo Úmluvu o právech osob 

se zdravotním  postižením.

Evropská unie dává hodně peněz na to, 

aby byla tato práva naplňována.

1
 https://www.socialprogress.org/index/results 

 Žít v míru.

V Evropské unii nikdy nebyla válka.

 Možnost pohybovat se po Evropě. Díky 

zrušení hraničních kontrol

lidé mohou cestovat volně po Evropě.

 Zlepšující se kvalitu života.

Kvalita života a situace lidí, kteří žijí

v Evropské unii, se dlouhodobě zlepšuje. 

Ano, život je někdy těžký – obzvlášť pro  lidi 

s mentálním postižením a jejich příbuzné.

Protože žít v Evropské unii znamená: 

https://www.socialprogress.org/index/results
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Řekněte kandidátkám a kandidátům, aby

dělali věci, které jsou důležité pro vás a pro 

další lidi s mentálním postižením a jejich 

příbuzné.

Co mohou lidé s mentálním 
postižením a jejich příbuzní ve 
volbách dělat  

Mluvte s kandidátkami a kandidáty a jejich 

politickými stranami. 

Zjistěte si, kdo kandiduje v evropských volbách 

v České republice. 

Oslovte kandidáty a požádejte je o schůzku 

nebo jim napište e-mail. 

Řekněte kandidátkám a kandidátům,  aby

poskytovali jasné a snadno srozumitelné 
informace o volbácha o tom, co budou 

dělat, když budou zvoleni.
Řekněte jim, co je "snadné čtení" a proč je 

důležité.

Řekněte kandidátkám a kandidátům, že by 
se měli setkávat i s lidmi s mentálním 

postižením a s jejich příbuznými .
Například lze připravit setkání, kde mohou 

účastníci pokládat kandidátkám a kandidátům 

různé otázky.

Řekněte jim, že je důležité, aby naslouchali 

tomu, co říkají lidé s mentálním postižením 

a jejich příbuzní.

1.

2.

3.
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Povězte jim, co by měli dělat, pokud budou zvoleni 

do Evropského parlamentu. 

Můžete jim také říct, že i vy můžete pomoci. 

Mohli byste například říct svým známým, že se 

kandidátka či kandidát opravdu zajímá o to, co jim 

říkáte. 

Můžete také sdílet na internetu informace 

o kandidátkách a kandidátech a o tom, jak 

spolupracují s lidmi s mentálním postižením a jejich 

příbuznými.

Spojte se s ostatními. 

Sejděte se s dalšími lidmi a promluvte si 

o evropských volbách. 

Pomozte druhým porozumět, v čem jsou evropské 

volby důležité pro vás a pro další lidi s mentálním 

postižením a jejich příbuzné. 

Řekněte jim, co je pro vás důležité, jaký vliv mohou 

mít evropské poslankyně a poslanci na váš život.

Řekněte jim, aby také volili v evropských volbách.

Spolupracujte, abyste se dostali do médií. 

Oslovte úřady, ať připraví přístupné volby pro 

všechny. 

Oslovte politiky, aby neomezovali právo volit.

Evropské volby budou 24. a 25. května. 
Jděte volit!
Váš hlas je důležitý!
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