
  

  
Értelmi fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik 
szervezeteinek szövetsége  

 

 

Senada Halilčević: Mit jelent számunkra az önálló életvitel? 

 

A nevem Senada Halilčević.  

Horvátországban lakok.  

Életem nagy részét  

különböző intézményekben töltöttem. 

Az intézmény jelentette számomra a Világot. 

 

De az élet az intézményben  

nem nevezhető életnek.  

Az élet az intézményben a megalázást 

és a másoktól való elzárást jelenti. 

Ami engem legjobban zavart 

és dühített, 

hogy nem hozhattam saját döntéseket. 

Nem dönthettem el, 

hogyan akarok élni. 

 

Sok időre  

és támogatásra volt szükségem, 

hogy önálló lehessek.  

 

Sok értelmi fogyatékossággal élő ember  



  

függ  

 intézményektől, 

 segítőktől 

 és szülőktől. 

 

Az önérvényesítők gyakran panaszkodnak, 

hogy a segítők irányítják őket.  

A segítők gyakran nem veszik figyelembe 

az önérvényesítők véleményét 

és vágyait.  

 

Ez azért van,  

mert az intézmények régimódi gondolkodása 

a mai segítők között is jelen van.  

 

Az intézmények kiváltása 

támogatott lakhatással  

nagyon jó dolog. 

De nagyon figyelnünk kell. 

Ha nem figyelünk, 

a nagy intézmények helyett 

sok kicsi lakást hozunk létre, 

ahol a lakók továbbra sem hozhatnak saját döntéseket. 

 

Egyetértünk a kanadai önérvényesítőkkel. 

Szerintük az intézmény az a hely, 

ahol az értelmi fogyatékosnak nevezett embereket 

elzárják másoktól. 

Az a hely, 



  

ahol az emberek nem irányíthatják a saját életüket 

és nem dönthetnek arról.  

Egy hely nem a mérete, 

vagy a lakók száma miatt lesz intézmény. 

 

Gyakran elfelejtjük az önálló életvitel igazi jelentését. 

Az önálló életvitel nem csak annyit jelent,  

hogy az emberek a nagy intézményekből  

kisebb lakásokba költöznek. 

 

Az önálló életvitel igazi jelentése 

nem bármilyen közösségi lakhatás. 

Hanem az, 

hogy az ember valóban a közösség része. 

Ez az, 

amit szeretnénk. 

 

A ENSZ Egyezmény 19. cikke szerint 

elfogadó és támogató környezetet kell teremteni 

a fogyatékossággal élő emberek számára. 

 

Elmondom, 

mit jelent nekünk önérvényesítőknek  

az önálló életvitel. 

 

Az önálló életvitel azt jelenti, 

hogy 

 eldöntheted,  

hogyan akarsz élni 



  

 kapsz lehetőséget és segítséget, 

hogy lakhelyet válts 

 saját döntéseket hozhatsz 

 elmondhatod a véleményed  

és nem büntetnek meg érte 

 van lehetőséged tanulni és pénzért dolgozni 

 magad kezelheted a pénzed 

 hozzájuthatsz a szolgáltatásokhoz, 

amikhez mások is 

 nem érhet semmiféle erőszak 

 jogod van hibázni. 

 

Nagyon fontos, 

hogy a szakemberekkel együtt 

támogassuk az értelmi fogyatékossággal élő embereket. 

 

Tudom,  

hogy nagyon nehéz elérni a teljes önállóságot. 

Ehhez meg kell változtatni a gondolkodásmódunkat. 

És azt, 

ahogyan a társadalom  

és a szakemberek bánnak  

az értelmi fogyatékossággal élő emberekkel. 

 

Egyenlő és szabad állampolgárok vagyunk. 

Azt akarjuk, 

hogy így is bánjanak velünk.  

 

 


