
Název tohoto projektu je ENABLE. 

ENABLE znamená:  

Umožnění začlenění a přístupu k soudnictví 

pro obžalované s mentálním a psychosociálním 

postižením.  

Soudnictví je vnitrostátní právní systém.   

Pokud někdo poruší zákon,  

soudce rozhodne, co se s ním stane  

v soudním systému. 

Obžalovaní jsou lidé, 

kteří jsou obvinění z porušování zákona.  

Někdy, když jdou k soudu a setkají se se soudcem,  

budou mít s sebou odborníka na právo. 

Říká se mu právník.  

Lidé s mentálním a psychosociálním postižením  

si mohou zvolit, že budou raději číst dokumenty  

ve formě pro snadné čtení.  

 V tomto dokumentu jim někdy budeme říkat  

lidé s postižením, protože se to lépe čte. 

 

Krátké vysvětlení 

 



V projektu ENABLE budeme hovořit o: 

- přístupu k soudnímu systému  

- a spravedlivějších postupech v soudním 

systému 

pro lidi s postižením. 

 

Lidé s postižením  

jsou někdy součástí soudního systému.   

Mohou být obviněni z porušení zákona. 

Nebo je někdo požádá, aby mluvili o někom jiném,  

kdo je obviněn z porušení zákona.  

Jednání s člověkem, který je obviněný z porušení zákona,  

se nazývá trestním řízením.  

 

Soudní systém nemusí být nastaven  

tak, aby vyhovoval potřebám lidí s postižením. 

Soudní systém může být pro  

lidi s postižením složitý nebo traumatizující. 

Traumatizující znamená, že lidé s postižením naň mohou reagovat  

strachem, úzkostí, hněvem, depresí nebo vinou.   

 

Zákony musí zajistit  

rovný přístup k soudnictví  

(a tím i ke spravedlnosti)  

pro všechny.  

 Projekt ENABLE chce zajistit: 

- rovné zacházení, 



- zapojení, 

- inkluzi,  

- a spravedlivé zacházení  

obžalovaných s postižením  

v soudním systému. 

 

Pro koho je projekt ENABLE určen? 

Pro lidi s mentálním a psychosociálním postižením,  

kteří jsou zapojeni do soudního systému 

a kteří se účastní soudního řízení.  

 

Co budeme v projektu ENABLE dělat?   

Soudní systém by měl lidem s postižením poskytovat:  

 - informace v přístupných formátech (jako je snadno čitelný), 

- dostupné technologie a informace,  

- kvalifikované právníky a soudní pracovníky, 

kteří znají potřeby lidí s postižením, 

- a podpůrné pracovníky, kteří rozumí soudnímu systému  

a mohou lidi s postižením podpořit v soudním řízení. 

    

 

Co je cílem projektu ENABLE ? 

Budeme podporovat rovný přístup k soudnímu systému.  



Budeme hledat způsoby, jak zlepšit  

přístupnost soudního systému. 

 

Máme 3 cíle:  

- zlepšit znalosti lidí  

pracujících v soudním systému o  

potřebách lidí s postižením,  

zejména žen s postižením a lidí žijících ve vězení.  

 

- zlepšit znalosti a porozumění o  

lidech s postižením a jejich potřebách 

mezi lidmi pracujícími v soudním systému.  

Jsou to například právníci, policie, soudci a další.  

 

- zlepšit přístup k právním službám pro  

obžalované s postižením.  

 To znamená hovořit s lidmi pracujícími v soudním systému, 

ale také s lidmi, kteří poskytují lidem s postižením podporu 

a dalšími lidmi ve společnosti, kteří mohou pomoci. 

 

Jak projekt ENABLE funguje?  

• Uděláme výzkum.  

Budeme mluvit s obžalovanými s postižením  

a lidmi, kteří pracují v soudním systému. 

•  Připravíme příručku.  

Příručka poskytne soudcům  



a dalším pracovníkům soudního systému  

informace, které potřebují,  

aby zajistili lidem s postižením,  

že budou vyslyšeni a porozumí řízení. 

• Připravíme speciální protokol.  

Protokol je oficiální postup nebo systém pravidel.  

Náš protokol pomůže lidem s postižením  

v přístupu k soudnímu systému.  

 

Důležité 

Chceme pomoci obžalovaným s postižením.  

Budou spolupracovat s  

odborníky z různých oborů: 

- s advokáty a jinými právními odborníky,  

- s odborníky na práva lidí s postižením,  

- a s dalšími lidmi se znalostí soudního systému  

a potřeb lidí s postižením. 

Do projektu jsou zapojeni lidé  

ze zemí EU.   

EU znamená Evropská unie. 

Lidé a organizace, 

kteří pracují v projektu ENABLE  

mají mnoho zkušeností a znalostí. 

 

• Centrum pro právní zdroje (Rumunsko),  



• Fenacerci – Národní federace družstev sociální solidarity 

(Portugalsko),  

• Fórum pro lidská práva (Česká republika a Slovensko),  

• Mezinárodní komise právníků - Evropské instituce (Belgie),   

• KERA Foundation (Bulharsko),  

• PIC – Právní středisko pro ochranu lidských práv a životního prostředí 

(Slovinsko),   

• Confederación Plena Inclusión España (Španělsko) a  

• Perspektivy duševního zdraví (Litva). 

 

Projekt koordinuje mezinárodní organizace Validity Foundation. 

 

Více informací 

Projekt se řídí  

mezinárodními a evropskými normami  

upravujícími přístup lidí s postižením ke spravedlnosti.  

Některé snadno čitelné informace jsou k dispozici na těchto odkazech:  

• Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se 

zdravotním postižením (články 4, 5, 9, 12, 13), 

• Mezinárodní zásady a pokyny pro přístup osob se zdravotním 

postižením ke spravedlnosti,  

• Strategie Evropské unie pro práva osob se zdravotním postižením 

na období 2021–2030. 

 

Další informace o projektu  

Projekt ENABLE začal v září 2022. 



Skončí v srpnu 2024.  

Evropská unie pomáhá projekt zaplatit.  

Číslo projektu je 101056701. 

 
Umožnění zač lenění a přístupu ke spravedlnosti pro obžalované s mentálním a psychosociálním postižením 
(101056701 - ENABLE - JUST-2021-JACC). 
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