Інформація щодо Закону про
перебування у закладах соціальної
підтримки
Що таке обмеження свободи?
Так само, як і Ви, багато людей живуть у спеціальних закладах, де про них
піклуються, або вони є пацієнтами лікувальних закладів. Інколи Вашу свободу
пересування обмежують, напр. щоб запобігти небезпеці травмування чи падіння.
Прикладами такого обмеження свободи є
•

прив’язування ременями до інвалідного візка чи до ліжка,

•

встановлення боковин на ліжку,

•

замикання дверей або

•

застосування медикаментів, які повинні зменшити Ваше бажання рухатись.

Коли можуть обмежувати Вашу свободу пересування?
Основне право на свободу та особисту недоторканність є одним із найважливіших
прав людини. Вашу свободу можуть обмежувати тільки за таких умов:
•

порушення розумової діяльності або психічні розлади,

•

існування значної небезпеки для Вас або для інших людей,

відсутність інших м’якших заходів чи альтернативних варіантів.
Альтернативними варіантами можуть бути, наприклад, низькі ліжка, мати
на підлозі, сенсорні або антиковзаючі килимки, рухова підготовка або
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використання правильних ходунків.
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Які права є у Вас, коли обмежили Вашу свободу?
•

Ви маєте бути проінформовані щодо обмеження свободи.

•

Якщо існує інша можливість або більше немає небезпеки, то обмеження
свободи мусить одразу бути припинене.

•

Окрім цього, заклад повинен письмово документувати усі випадки
обмеження свободи та повідомляти про них представництву мешканців.

Що таке представництво мешканців?
Представники мешканців перевіряють, чи обмеження свободи було справді
необхідним та відповідним в існуючій ситуації.
•

Вони спілкуються із Вами, із персоналом та керівництвом закладу.

•

Вони ознайомлюються із документацією (щодо догляду).

•

Вони пропонують альтернативні варіанти для кожного випадку обмеження
свободи.

•

При виникненні сумнівів вони звертаються із заявою до окружного суду.
Тоді вже суд перевіряє, чи обмеження свободи є допустимим.
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