UDĚLEJ KROK, UDĚLÁŠ ZMĚNU
European Disability Forum je evropská organizace.
Často používáme její zkrácený název EDF.
EDF bylo založeno v roce 1997.
Už 10 let EDF reprezentuje lidi s postižením v Evropské unii.
Už 10 let EDF podporuje všechny skupiny lidí s postižením.
Už 10 let EDF prosazuje stejné příležitosti pro lidi s postižením.
Už 10 let EDF zlepšuje život lidí s postižením v celé Evropě.
Zlepšuje jej tím, že
o pořádá různé akce,
o vede projekty,
o podporuje nové zákony a programy,
o pomáhá ke vzniku nových pravidel.
V budoucnosti chce EDF pokračovat v boji za:
o rovná práva pro všechny,
o vzdělání pro všechny,
o práci pro všechny,
o samostatné bydlení,
o přístup ke zdravotní péči, službám, kultuře, dopravě a informacím.
EDF bude samozřejmě pokračovat v boji proti diskriminaci.
K příležitosti oslav 10. výročí založení
vydalo EDF zásadní dokument.
Tento dokument má 8 důležitých bodů.
Můžete si je přečíst zde.
Pokud s těmito body souhlasíte, můžete pomoci a podpořit EDF.
Podpoříte nás tím, že přidáte své jméno na seznam lidí,
kteří si myslí, že těchto 8 bodů je důležitých.
EDF chce k tomuto dokumentu získat 1 milion podpisů.
Takové množství podpisů znamená, že dokument podporuje mnoho lidí.
EDF dá tento dokument Evropské komisi v říjnu 2007.
Evropská komise pak bude muset naslouchat tomu, co říkáme.
Zde můžete přidat své jméno na seznam.
Vaše jméno a e-mail nebudou předány nikomu jinému.

Vaše jméno ani váš e-mail se neobjeví na žádných internetových
stránkách.
Nikdo, kdo nemá, neuvidí váš podpis na dokumentu.
Pro více informací můžete kontaktovat info@edf-feph.org.
Zde je 8 bodů z dokumentu EDF:
1. Lidé s postižením chtějí nové evropské zákony.
Tyto nové zákony by měly je chránit před diskriminací ve všech
oblastech života.
2. Organizace Spojených národů vytvořila nový zákon, který chrání
práva lidí s postižením.
Tento zákon se jmenuje Úmluva.
Všechny státy Evropské unie by měly podepsat a respektovat tuto
Úmluvu.
3. Děti s postižením by měly mít stejné možnosti chodit do školy jako
ostatní děti.
4. Lidé s postižením by měly mít stejné možnosti pracovat jako ostatní
lidé.
5. Ústavy, ve kterých žije mnoho lidí s postižením pohromadě, by měly
být uzavřeny.
Mělo by být více příležitostí žít v přirozeném prostředí.
6. Evropská unie by měla dávat peníze na projekty, které myslí také na
lidi s postižením.
7. Potřebujeme vědět více o skutečných životních podmínkách lidí
s postižením v zemích Evropské unie.
8. Lidé s postižením by měly mít přístup ke všem veřejným službám
stejně jako ostatní lidé.
Pokud s těmito body souhlasíte, připojte své jméno na seznam.
Pro přidání svého podpisu, klikněte zde.
Překlad do snadno srozumitelného jazyka byl proveden organizací
Inclusion Europe.

