НАПРАВИ СТЪПКА, НАПРАВИ ПРОМЯНА
Европейският форум за уврежданията е европейска организация.
Често използваме по-краткото име ЕФУ вместо Европейски форум за
уврежданията.
ЕФУ е създаден през 1997.
От 10 години ЕФУ представлява хората с увреждания в Европейския съюз.
От 10 години ЕФУ подкрепя хората от всички групи увреждания.
От 10 години ЕФУ насърчава равните възможности за хората с увреждания.
От 10 години ЕФУ подобрява живота на хората с увреждания в Европа чрез
o активни действия,
o водене на проекти,
o подкрепа за нови закони и програми,
o стартиране на нови механизми.
В бъдеще ЕФУ ще продължи да се бори за
o равни права за всички
o образование за всички
o работа за всички
o независим живот
o достъп до задравни и социални услуги, културни дейности, транспорт и
информация.
Разбира се ЕФУ ще продължи да се бори с дискриминацията.
За да отпразнува 10-тата си годишнина ЕФУ написа силно послание.
Това послание има 8 важни точки.
Можете да прочете за тях тук.
Ако сте съгласни с тези 8 точки можете да помогнете и подкрепите ЕФУ.
Можете да добавите името си към списък от хора, за които тези 8 точки са много
важни.
ЕФУ би искал да събере 1 милион подписа за това послание.
Това означава, че много хора да го подкрепят.
ЕФУ ще даде това послание на Европейската Комисия през октомври 2007.
Тогава Европейската Комисия ще трябва да чуе какво имаме да кажем.
Моля, идете тук и сложете името си към списъка.
Вашето име и електронен адрес няма да бъдат дадени на никого.
Вашето име и електронен адрес няма да се появят никъде на интернет
страницата.
Никой няма да може да види, че вие сте подписали това послание.
За повече информация можете да се свържете с info@edf-feph.org
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Ето ги и 8-те точки от посланието на ЕФУ
1. Хората с увреждания искат нов Европейски закон.
Този нов закон трябва да ни защитава от дискриминация във всички области
на живота ни.
2. ООН направиха нов закон, които защитава правата на хората с увреждания.
Този нов закон се нарича Конвенция.
Всички страни от ЕС трябва да подпишат и спазват тази нова Конвенция.
3. Децата с увреждания трябва да имат същите възможности да осещават
училище както и другите деца.
4. Хората с увреждания трябва да имат същите възможности да работят както и
останилите хора.
5. Институции, където много хора с увреждания живеят заедно трябва да бъдат
затворени.
Трябва да има повече възможности за живот в общността.
6. Когато ЕС дава пари за проекти, тези проекти не бива да дискриминират
хората с увреждания.
7. Трябва да познаваме по-добре условията на живот на хората с увреждания в
страните от ЕС.
8. Хората с увреждания трябва да имат достъп до всички обществени услуги
както и останалите хора.
Ако сте съгласни с тези точки, моля сложете името си към списъка.
За да направите това натиснете тук.
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