
Deklaracija o razvoju skupnostne oskrbe 
____________________________________________________________________________________ 

 
Suvereno in kakovostno življenje v svoji skupnosti  
Vsem ljudem mora biti zagotovljeno, da suvereno, dostojanstveno in kakovostno živijo v skupnosti. 
Različnost bogati skupnost. Aktivno vključevanje uporabnikov v skupnost in zagotavljanje skupnostne 
oskrbe zanje bogatita in krepita družbo kot celoto. Nadaljnja institucionalizacija ter ohranjanje 
institucionalne kulture za nas ni sprejemljiva. Zato je treba odločno podpreti pobude in začeti postopke 
za razvoj storitev skupnostne oskrbe, dostopne vsem ljudem, ne glede na gmotni položaj, stopnjo 
oviranosti oziroma invalidnosti, starost, morebitne družbene etikete ali vrsto inštitucije, v kateri bivajo.  
 

Podpora v skupnosti namesto nameščanja v ustanove  
V prehodu iz institucionalizirane na skupnostno oskrbo je potrebno prenehati z vlaganji v ustanove, kot 
jih narekujejo smernice za uporabo strukturnih skladov EU ter namesto tega ponuditi primerne oblike 
podpore v skupnosti. Izvajanje procesa de-institucionalizacije morajo nadzorovati uporabniki in pri tem 
uporabiti ustrezni sistem kazalnikov.  

 
Neposredno individualno financiranje  
Sredstva od inštitucij je treba preusmeriti v razvijanje storitev v skupnosti, k uporabnikom, skozi 
neposredno individualno financiranje; s čim bolj enostavnimi postopki, prijaznimi za uporabnika ter 
zagotovljenim njihovim odločanjem. V proces de-institucionalizacije in skupnostne oskrbe morajo biti 
aktivno vključeni uporabniki in njihovi svojci tako, da lahko neposredno odločajo in nadzorujejo 
načrtovanje, izvedbo in kakovost storitev skupnostne oskrbe.  
 

Posamezniku prilagojene storitve skupnostne oskrbe 
Storitve morajo biti prilagojene posamezniku, sistem skupnostne oskrbe pa omogočati uveljavljanje pravic 
uporabnikov (npr. pri urejanju bivanja uporabnikov v skupnosti naj stanovanjska pravica pripada 
uporabnikom in ne organizacijam, ki ga omogočajo).  
 

Uveljavljanje temeljnih človekovih pravic in krepitev moči uporabnikov  
Posebno pozornost je potrebno nameniti uveljavljanju in ohranjanju temeljnih človekovih pravic in 
krepitvi uporabnikov ter preprečevanju zlorab in izkoriščanja, z zagotavljanjem primerne podpore. Prvi 
pogoj za uspešno de-institucionalizacijo je močan in dobro informiran uporabnik storitev, država pa mora 
poskrbeti za sistemske in finančne pogoje za to.  
 

Univerzalen dostop do skupnostne oskrbe  
Država mora zagotoviti univerzalen dostop do skupnostne oskrbe, poskrbeti za krepitev moči vseh skupin 
uporabnikov in sprejeti ustrezne mehanizme nadzora, ob zagotovljeni avtonomiji uporabnikov. 
  

Vključevanje nevladnih organizacij v procese de-institucionalizacije  
Nevladne organizacije, kot pomemben akter v izvajanju procesov de-institucionalizacije, želimo z našim 
znanjem in izkušnjami aktivno sodelovati pri oblikovanju in načrtovanju teh procesov, kot tudi pri 
njihovem izvajanju in spremljanju rezultatov. Pozorno bomo bdele nad procesi de-institucionalizacije in 
nad uresničevanjem opisanih načel in smernic za prehod iz institucionalizirane v skupnostno oskrbo ter 
nadzirale razporeditev in dejansko porabo strukturnih sredstev EU.  
 

Od države pričakujemo in zahtevamo:  
1. Odločno podporo Vlade RS pobudam in postopkom za razvijanje skupnostne oskrbe.  
2. Prekinitev vlaganj v institucije in namesto njih razvijanje različnih oblik skupnostne oskrbe.  
3. Preusmeritev sredstev za inštitucije v neposredno individualno financiranje. 
4. Razvijanje posamezniku prilagojenih storitev skupnostne oskrbe. 
5. Nudenje ustrezne podpore posameznikom, zagovorništvo ter krepitev moči. 


