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Snadno srozumitelných materiálů  
o vyčleňování ze společnosti je málo.  
Bude proto lepší když někoho požádáte,  
aby Vám pomohl. 
Na těchto místech můžete získat inforamce: 
• Vláda ČR 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Na Poříčním právu 1  
128 01 Praha 
Tel:221921111 
Fax: 224918391 

 

• Členská organizace Inclusion Europe 
Sdružení pro pomoc mentálně 
postiženým 
Karlínské náměstí 12 
186 03  Praha 8 
Tel: 224 815 912 

 

• Evropská komise 
Employment and Social Affairs 
Directorate E/2 
B-1049 Brussels 
Tel.: (32)2-299.11.11 
e-mail: empl-info@cec.eu.int 

 

• Inclusion Europe 
Některé informace vám také  
může poskytnout  Inclusion Europe.  

Kde najít další informace Inclusion Europe společně se svými 50 členskými organizacemi 
v 36 zemích  usiluje o odstranění diskrimance : 
 

Členem Inclusion Europe v České Republice je: 
 
 

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
Karlínské Náměstí 12 
186 03  Praha 8 
Česká Republika 
Tel: 224 815 912 

 
Titulní strana: “Kleinstadt im Herbst”, Hans Steininger, AT 
 
ISBN : 2-930415-57-6 
© Inclusion Europe 2004 
© Symboly: Widgit Software Ltd. and Mayer-Johnson Co. 
 
Tato publikace obsahuje názory a stanoviska Inclusion Europe, 
které nemusí být shodné se stanovisky a názory Evropské 
Komise.  
Evropská Komise a Inclusion Europe nenesou žádnou 
odpovědnost za to, jak budou informace obsaženy v této 
publikaci použity. 

• Anglie 
• Belgie 
• Bulharsko 
• Česká 

Republika 
• Dánsko 
• Estonsko 
• Faerské  
   ostrovy 
• Finsko 

• Francie 
• Holandsko 
• Chorvatsko 
• Irsko 
• Island 
• Israel 
• Italie 
• Kypr 
• Litva 
• Lotyšsko 

• Lucembursko 
• Maďarsko 
• Makedonie 
• Moldávie 
• Německo 
• Norsko 
• Polsko 
• Portugalsko 
• Rakousko 
• Rumunsko 

• Rusko 
• Řecko 
• Skotsko 
• Slovensko 
• Slovinsko 
• Španělsko 
• Švédsko 
• Švýcarsko 
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Co to je začlenění do společnosti? 
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Začlenění do společnosti znamená, že lidé,  
kteří jsou jiní, žijí spolu s ostatními. 
 
 

 
Opakem začlenění do společnosti  
je vyčlenění ze společnosti, čili sociální vyčlenění. 
 
Všichni lidé by měli žít stejně. 
Měli by mít práci. 
Měli by mít známé a kamarády. 
Měli by chodit do kina nebo do divadla. 
 
Lidé potřebují mít stejné příležitosti, k tomu 
aby se začlenili do společnosti. 
Potřebují také peníze. 
 
Začlenění do společnosti také znamená,  
že lidé mohou rozhodovat o svém životě 
a uplatňovat svá práva. 
 

Co znamená začlenění pro lidi s postižením: 
 

• Chodit do školy s ostatními dětmi. 
• Učit se stále nové věci. 
• Mít práci. 
• Pro lidi s těžším postižením mít 

zaměstnání nebo jiné aktivity mimo domov. 
• Setkávat se s různými lidmi. 
• Moci o sobě rozhodovat. 

Jeden z projektů,  
který dostal peníze  
z Komunitního akčního programu je 
“Spravedlnost, práva a začlenění  
pro lidi s mentálním postižením“. 
V rámci tohoto projektu spolupracuje 
Česká republika, Francie, Německo, 
Holandsko, Irsko, Polsko a Španělsko. 
 
Tento projekt je zaměřen na práva 
lidí s mentálním postižením. 
 
Někteří lidé s postižením  
za sebe nemohou rozhodovat,  
protože soud je zbavil tohoto práva. 
Například: nikdo se jich neptá,  
kde chtějí bydlet  
nebo co si chtějí koupit za své peníze.  
 
Některé zákony o zbavování práva  
k rozhodování jsou špatné,  
protože člověka nechrání před tím, 
aby ho někdo zneužil. 
 
Tento projekt chce vytvořit taková pravidla, 
která pomůžou k tomu,  
aby vznikly lepší zákony. 
 
Dobré zákony jsou velmi důležité v boji 
proti sociálnímu vyčlenění. 
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Komunitní akční program 

Nejvíce práce v boji proti sociálnímu 
vyčleňování je potřeba udělat  
v konkrétních zemích  
a konkrétních městech. 
 
Na některých úkolech je ale možné 
pracovat na evropské úrovni. 
Evropská komise má program,  
který se jmenuje  
„Komunitní akční program  
pro boj proti sociálnímu vyčlenění.“ 
Evropská komise dává v rámci tohoto programu  
peníze na mezinárodní projekty. 
Tento program funguje od roku 2002 do roku 2006. 
 
Komunitní akční program si klade tyto 3 cíle: 
 

• Porovnat situaci v jednotlivých zemích. 
Porozumět co je to sociální vyčlenění. 

 

• Naučit lidi lépe se bránit  
proti sociálnímu vyčlenění. 

 

• Podpořit výměnu zkušeností  
a informací mezi lidmi v oblasti 
boje proti sociálnímu vyčlenění. 

 
Komunitní akční program dává peníze na mnoho 
projektů. 
Některé tyto projekty jsou zaměřeny  
na lidi s postižením. 
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Co je to sociální vyčlenění ? 
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Všichni lidé chtějí mít přátele. 
Chtějí být součástí společnosti. 
Někteří lidé nemohou být  
její součástí,  
protože jim to jiní lidé nedovolí. 
 
K vyčleňování dochází z mnoha důvodů: 
 

Někteří lidé mají málo peněz  
a jsou chudší než ostatní. 
Někteří lidé nechodili do školy  
a nemají vzdělání. 
Někteří lidé se těžko učí. 
Co se naučí, to rychle zapomenou. 
Někteří lidé jsou diskriminováni. 
Ostatní se k nim nechovají hezky. 

 
Tito lidé se těžko začleňují protože: 
 

Těžko hledají práci. 
Nemají peníze a jsou chudí. 
Nemají vzdělání. 
Nemohou rozhodovat  
o svém vlastním životě. 

 

Pokud člověku není umožněno žít  
a dělat stejné věci jako ostatní lidé, znamená to,  
že tento člověk je vyčleněn ze společnosti.  



Lidé ohrožení vyčleněním 

V evropských zemích hrozí vyčlenění ze společnosti 
mnoha lidem. 
 
Znamená to, že kolem nás je hodně 
lidí, kteří jsou ohroženi sociálním 
vyčleněním. 
 
Lidé, kteří jsou nejvíce ohroženi 
vyčleněním ze společnosti jsou: 
 

• Lidé, kteří nemají práci. 
• Lidé, kteří nemají práci  

po dlouhou dobu. 
• Osamělé matky s dětmi.  
• Staří a opuštění lidé. 
• Rodiny, které mají hodně dětí. 
• Lidé, kteří neumějí pracovat  

s počítačem, neznají Internet  
nebo neumí telefonovat. 

• Mladí lidé, kteří nechodili do školy. 
• Lidé, kteří byli vyřazeni ze 

společnosti už jako děti. 
• Lidé s postižením. 
• Lidé závislí na péči někoho jiného. 
• Bezdomovci. 
• Přistěhovalci z jiných zemí. 
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Jak to funguje? 

Evropská unie spolupracuje s vládami jednotlivých států.  
Bojují společně proti vyčleňování lidí ze společnosti. 
Společně vymysleli  
„Otevřenou metodu koordinace“. 
 
Funguje to takto: 
 

1. Všichni se domluví  
na společných úkolech. 
Zároveň určí, jakým způsobem zjistí, 
že úkoly byly splněny. 

 

2. Každá vláda musí vytvořit plán,  
podle kterého se budou úkoly plnit. 
Každá země má jiný plán. 
Každý plán je na 2 roky. 
Tyto plány se jmenují  
“Národní akční plány proti exkluzi”. 

 

3. Národní vlády podávají  
každé dva roky hlášení. 
Evropská Unie zkontroluje,  
jestli vlády udělaly všechno, co slíbily. 
Potom o tom Evropská unie napíše zprávu. 
 

4. Každé 2 roky vzniknou nové Národní akční plány. 
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Evropská unie bojuje proti vyčleňování 

3.   Předcházet vyčlenění. 
Lidé by se neměli dostávat do  
těžkých životních situací.  
Nemělo by se stát, že někdo  
nechodí do školy, nebo nemá kde bydlet. 
Rodiny by měly dostávat podporu od státu. 
 
4.   Pomoc nejvíce zranitelným. 
Někteří lidé jsou vyčleněním ze společnosti 
ohroženi více než ostatní. 
Například lidé s postižením. 
Tito lidé potřebují podporu ostatních. 
Nejvíce musejí být chráněny děti. 
 
5.   Spolupráce. 
Stát by měly podporovat sebeobhájce. 
Lidé by se měli vyjadřovat k věcem,  
které se jich týkají. 
 
Boj proti vyčlenění ze společnosti  
je velmi důležitý. 
Měl by: 
• probíhat na všech úrovních. 
• být dobře řízený. 
• zahrnovat všechny lidi se  

speciálními potřebami. 
 

Stát by měl spolupracovat s organizacemi. 
Například s organizacemi lidí s postižením. 
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Evropská unie bojuje proti vyčlenění lidí 
ze společnosti a proti chudobě. 
 
Všichni občané Evropské unie by měli mít 
stejné šance. 
Práce by měla být pro každého. 
Každý by měl mít šanci najít dobrou práci. 
 
Evropská unie si stanovila 5 cílů: 
 
1. Práce pro každého. 
Všichni lidé, kteří chtějí pracovat,  
by měli mít práci. 
Každý by měl mít možnost pracovat a 
získat k tomu potřebné znalosti a 
dovednosti.   
I lidé s postižením. 
Rodiče, kteří mají malé děti, by také měli 
mít možnost pracovat. 
 
2.   Lepší přístupnost. 
Každý by měl mít možnost  
uplatnit svá práva. 
Měl by mít přístup ke službám. 
Každý by měl slušně bydlet.  
Každý by měl mít možnost jít k lékaři. 
Každý by měl mít přístup ke vzdělání, 
kultuře, sportu a dalším aktivitám. 

Evropská unie bojuje proti vyčleňování 
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