ZRÓBMY PIERWSZY KROK KU ZMIANOM
Europejskie Forum Niepełnosprawności jest organizacją europejską.
Często używamy skrótu EDF na nazwanie
Europejskiego Forum Niepełnosprawności.
EDF powstało w 1997 roku.
Od 10 lat, EDF reprezentuje osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej.
Od 10 lat, EDF wspiera wszystkie grupy niepełnosprawnych.
Od 10 lat, EDF promuje równe szanse dla osób niepełnosprawnych.
Od 10 lat, EDF wpływa na poprawę warunków życia
osób niepełnosprawnych w Europie poprzez:
o podejmowanie działań,
o prowadzenie projektów,
o wspieranie nowych praw i programów,
o proponowanie nowych kroków.
W przyszłości EDF będzie nadal działać na rzecz:
o równych praw dla wszystkich
o edukacji dla wszystkich
o pracy dla wszystkich
o niezależnego mieszkalnictwa
o dostępu do opieki zdrowotnej, usług, kultury, transportu i informacji.
Oczywiście EDF będzie także dalej walczyć z dyskryminacją.
Aby uczcić swoje 10 urodziny, EDF napisało ważny dokument.
Ten dokument ma 8 punktów.
Możecie przeczytać te punkty tutaj.
Jeżeli zgadzacie się z tymi 8 punktami, możecie pomóc i wesprzeć EDF.
Możecie to zrobić dodając Wasze nazwisko do listy osób
które uważają że te 8 punktów jest bardzo ważnych.
EDF chciałoby zebrać milion podpisów na dokumencie.
To by znaczyło że bardzo wiele osób go popiera.
EDF da ten dokument Komisji Europejskiej w październiku 2007 roku.
Komisja Europejska będzie wtedy musiała słuchać
co mamy do powiedzenia.

Kliknijcie tutaj żeby dodać Wasze nazwisko do listy.
Wasze nazwisko i e-mail nie zostaną nikomu podane.
Wasze nazwisko i e-mail nie pojawią się na żadnej stronie internetowej.
Nikt nie będzie w stanie sprawdzić, że podpisaliście ten dokument.
Aby dostać więcej informacji możecie napisać na ten adres internetowy:
info@edf-feph.org
Tłumaczenie na język łatwy-do-przeczytania: Inclusion Europe
Oto 8 punktów dokumentu EDF:
1. Osoby niepełnosprawne chcą powstania nowej europejskiej ustawy.
Ta nowa ustawa powinna chronić nas przed dyskryminacją
we wszystkich dziedzinach życia.
2. Organizacja Narodów Zjednoczonych stworzyła nowa ustawę
które chroni prawa osób niepełnosprawnych.
Ta ustawa nazywa się Konwencja.
Wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny podpisać
tę nową Konwencję i przestrzegać jej.
3. Niepełnosprawne dzieci powinny mieć
takie same możliwości chodzenia do szkoły jak inne dzieci.
4. Osoby niepełnosprawne powinny mieć
takie same możliwości zdobycia pracy jak wszyscy inni.
5. Duże zakłady w których wiele osób niepełnosprawnych mieszka razem
powinny być zamknięte.
Powinno być więcej możliwości życia w społeczeństwie.
6. Kiedy Unia Europejska daje pieniądze na projekty,
te projekty nie powinny dyskryminować osób niepełnosprawnych.
7. Musimy wiedzieć lepiej jakie są rzeczywiste warunki życia
osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej.

8. Osoby niepełnosprawne powinny mieć taki sam dostęp
do wszystkich usług publicznych jak wszyscy inni.
Jeżeli zgadzacie się z tymi punktami, dodajcie Wasze nazwisko do listy.
Żeby to zrobić, kliknijcie tutaj.
Tłumaczenie na język łatwy-do-przeczytania: Inclusion Europe

