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Samningur Sameinuðu Þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks

• Úr 1. gr.: 
Markmið: 
Markmiðið með samningi þessum er að 
efla, verja og tryggja full og jöfn 
mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt 
fatlað fólk til jafns við aðra, jafnframt því að 
efla og vinna að virðingu fyrir eðlislægri 
mannlegri reisn þess. 



Samningur Sameinuðu Þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks

• að gera allar viðeigandi ráðstafanir, þar 
með talið á sviði lagasetningar, til þess að 
gildandi lögum, reglum, venjum og 
starfsháttum, sem fela í sér mismunun 
gagnvart fötluðu fólki, verði breytt eða þau 
afnumin

• að taka mið af vernd og framgangi 
mannréttinda fatlaðs fólks við alla 
stefnumótun og áætlanir



Samningur Sameinuðu Þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks

• að gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess 
að útrýma mismunun vegna fötlunar af 
hálfu einstaklings, stofnunar eða einkaaðila

• að láta hjá líða að aðhafast nokkuð það 
sem fer í bága við samning þennan og sjá til 
þess að opinber yfirvöld og stofnanir vinni í 
samræmi við ákvæði hans



19. gr.  Að lifa sjálfstæðu lífi og án 
aðgreiningar í samfélaginu 

Aðildarríkin viðurkenna jafnan rétt alls 
fatlaðs fólks til að lifa í samfélaginu og með 
sömu valkosti og aðrir og skulu gera 
árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir til 
þess greiða fyrir þessum rétti fatlaðs fólks 
og til fullrar þátttöku þess í samfélaginu án 
aðgreiningar, meðal annars með því að 
tryggja:



19. gr.  Að lifa sjálfstæðu lífi og án 
aðgreiningar í samfélaginu.

a) að fatlað fólk hafi tækifæri til þess að 
velja sér búsetustað og hvar og með 
hverjum það býr, til jafns við aðra, og að því 
sé ekki gert að eiga heima þar sem tiltekið 
búsetuform ríkir,



19. gr.  Að lifa sjálfstæðu lífi og án 
aðgreiningar í samfélaginu.

b) að fatlað fólk hafi aðgang að margs 
konar félagsþjónustu, s.s. aðstoð inni á 
heimili og í búsetuúrræðum og öðrum 
stuðningi til samfélagsþátttöku, meðal 
annars persónulegan stuðning sem er 
nauðsynlegur til að geta lifað í samfélaginu 
án aðgreiningar og til að koma í veg fyrir 
einangrun þess og aðskilnað frá 
samfélaginu, 



19. gr.  Að lifa sjálfstæðu lífi og án 
aðgreiningar í samfélaginu.

c) að þjónusta á vegum samfélagsins og 
aðstaða fyrir almenning standi fötluðu fólki 
til boða til jafns við aðra og mæti þörfum 
þeirra.



Hvað erum við að gera?  



Innleiðing á Velferðarsviði

• Fræðsla um samninginn og mannréttindi 

– Einnig fræðsla um réttindagæslu ofl. 

• Stefna Reykjavíkurborgar í þjónustu 

• Farið yfir reglur og verklag með hliðsjón af 
samningnum

• Aðgengi að upplýsingum

• Aðgengi að almennri þjónustu 

• Viðhorfavinna 



Innleiðing á Velferðarsviði 

• Efling ráðgjafar

– Þarfir fjölskyldna fyrir stuðning og 
leiðbeiningar eru um margt þær sömu 
óháð því hverjar sérþarfir barnsins eru. 

– Yfirsýn mikilvæg og samræming á þeim 
stuðningi sem til staðar er 

– Mikilvægt að foreldrar þurfi ekki að leita 
á marga staði þegar þeir þurfa á 
stuðningi að halda



Innleiðing á Velferðarsviði 

– Að þjónusta fari í auknum mæli fram á 
heimili og í nærumhverfinu 

– Tryggja samfellu í þjónustu 

– Áhersla á fjölbreytta reynslu og þekkingu 
starfsmanna

– Efling stuðningsþjónustu

– Einstaklingsmiðuð þjónusta

– Úttektir og greiningar 



Innleiðing á Velferðarsviði

• Verkefni í starfsáætlun: 

– Stuðningur við ungt fólk til sjálfstæðrar 
búsetu

– Samhæft þjónustukerfi fyrir börn og 
foreldra þeirra

– Uppbyggingaráætlun húsnæðismála

– Fjölgun stuðningsfjölskyldna 

– Skammtímavistun fyrir börn með 
alvarlegar hegðunarraskanir- og/eða 
þroskafrávik



Áskoranir og tækifæri

• Úr samningnum:

– að hugtakið fötlun þróast og að fötlun 
verður til í samspili fólks með skerðingar 
og umhverfis og viðhorfa sem hindra 
fulla og árangursríka samfélagsþátttöku 
til jafns við aðra.

– að viðeigandi aðlögun sé veitt 
viðkomandi einstaklingi til þess að 
þörfum hans sé mætt.  





Áskoranir og tækifæri

• Áhersla á aðkomu og þátttöku fatlaðs fólks; 
barna og fullorðinna

• Réttur til aðstoðar á forsendum þeirra sem 
nýta aðstoðina  

Úr samningnum:

– að fatlað fólk skuli eiga möguleika á virkri 
þátttöku í öllu ákvarðanatökuferli um 
stefnumótun og áætlanir, meðal annars 
ákvörðunum sem varðar það með beinum 
hætti.



Úr formálanum... 

• að það er á ábyrgð einstaklingsins sjálfs, 
sem hefur skyldum að gegna við aðra 
einstaklinga og samfélag sitt, að berjast 
fyrir framgangi réttinda sem eru fólgin í 
alþjóðaréttarskránni, og því að þau séu virt.



Hverju þarf að huga að 

• Fræðsluefni um samninginn fyrir börn og 
starfsmenn sem vinna með börnum 

• Meira samráð við fatlað fólk, börn og 
aðstandendur

• Efni á auðskildu máli  

• Tryggja samvinnu milli kerfa

• Val og fjölbreytt þjónustuform

• Réttindi þeirra barna sem eiga fatlaða 
foreldra

• Börn og fjölskyldur af erlendum uppruna

• Og margt fleira... 



Við  erum á réttri leið ...

„Salbjörg er nú flutt heim og 
búin að henda gömlu 
ferðatöskunni sem hún hefur 
verið með allt sitt í síðustu 
árin...“ Hún býr heima 365 
daga á ári. 

Fyrirkomulagið var áður 
þannig að Salbjörg bjó aðra 
hverja viku á 
skammtímavistun fyrir fötluð 
börn, en hina vikuna gat hún 
búið í eigin íbúð og fengið 
þangað þá þjónustu sem hún 
þarf... Hún þurfti því að flytja 
milli húsnæða 52 sinnum á 
hverju ári.



Samningur Sameinuðu Þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks 

– Grundvöllur þjónustu 

Áfram við öll 

– Takk fyrir okkur  


