Březen 2021

Základní práva

Práva zaručená každé osobě a tvořená v nejširším slova smyslu lidskými a občanskými právy a
svobodami. Zaručují, že s každým jedincem se zachází důstojně. Základní práva jsou zaručena
mezinárodními zákony a úmluvami.

Právní způsobilost

Právo nárokovat si práva a tato práva uplatňovat. Právo na právní způsobilost je nezbytné pro
využívání všech dalších práv. Umožňuje lidem přijímat vlastní rozhodnutí, účastnit se
společenského života a být uznáván jako plnohodnotný občan.

Plné občanství

Přístup ke všem občanským právům na stejném základě jako kterýkoli jiný občan.

Izolace

Oddělení jedince od ostatních fyzickým omezením možnosti opustit vymezený prostor (omezení
pohybu): zamknutí někoho v určitém prostoru (např. místnost, kůlna, cela) nebo zadržováním v
prostorách zamknutím přístupových dveří, slovním sdělením, že nemohou prostor opustit nebo
výhružkami a vyvozováním nepříjemných důsledků v případě porušení zákazu

Omezování

Fyzické nebo mechanické omezení: zásahy pomocí nástrojů sloužící k znehybnění osoby nebo k
omezení schopnosti volně pohybovat částí těla (pásky, provazy, řetězy, pouta, utažené kusy
látky).
Manuální omezení: zásahy a omezení rukama nebo tělem bez použití jiného zařízení.
Chemické omezení: použití léků podávaných proti vůli dané osoby za účelem kontroly jejího
pohybu a / nebo chování.

Právní pomoc

Možnost vyžádat si poskytnutí poradenství, být hájen a zastupován právním expertem.

Participativní přístup

Aktivní zapojení zainteresovaných lidí, například ve způsobu poskytování péče nebo při
hodnocení služeb v oblasti péče o duševní zdraví.

Efektivní participace

Hrát aktivní roli v orgánech, které se podílejí na rozhodování

Individuální plán zotavení

Dokument, který tvoří a implementuje přímo uživatel. Měl by identifikovat potřeby, silné
stránky a přednosti dané osoby. Může obsahovat více částí, včetně plánu k naplnění osobních
snů a cílů, wellness plánu, plánu zvládání krize, ...

Nástroje hodnocení

... (dotazníky, škály participace, akční plány atd.).

Znalosti plynoucí ze zkušenosti

Znalosti odvozené z prožitých zkušeností

Participativní výzkum

Výzkum založený na partnerství mezi výzkumníky, uživateli a pečovateli

Komunitní péče o duševní zdraví

Služby nabízené co nejblíže místu, kde klient žije, integrované v rámci obce, napojené na další
službami a zohledňující všechny aspekty lidského života (péče, bydlení, aktivity, rekreace,
kultura atd.).
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