SPRAV KROK, UROB ZMENU
Európske fórum zdravotného postihnutia je európska organizácia.
Často ho nazývame skratkou EDF.
EDF bolo založené v roku 1997.
Už 10 rokov EDF reprezentuje ľudí s postihnutímv Európskej únii.
Už 10 rokov EDF podporuje všetky skupiny ľudí s postihnutím.
Už 10 rokov EDF bojuje za rovnaké príležitosti pre ľudí s postihnutím.
Už 10 rokov EDF zlepšuje život ľudí s postihnutím v Európe tým, že:
o podniká rôzne akcie,
o vedie projekty,
o podporuje nové zákony a programy,
o zavádza nové opatrenia.
V budúcnosti bude EDF pokračovať vo svojom boji za:
o rovnaké práva pre všetkých
o vzdelávanie pre všetkých
o prácu pre všetkých
o nezávislý život
o prístup k zdravotníckej starostlivosti, službám, kultúre, doprave a
informáciám.
EDF bude samozrejme pokračovať aj vo svojom boji proti diskriminácii.
Pri príležitosti oslavy svojho 10. výročia EDF napísalo dôležitý dokument.
Tento dokument má 8 bodov.
Tieto body si môžete prečítať tu.
Ak s týmito 8 bodmi súhlasíte, môžete pomôcť a podporiť EDF.
Môžete to spraviť tak, že pridáte svoje meno do zoznamu ľudí,
ktorí si myslia, že týchto 8 bodov je veľmi dôležitých.
EDF by chcelo zozbierať 1 milión podpisov.
To je podpora veľmi veľa ľudí.
EDF chce tento dokument dať Európskej komisii v októbri 2007.
Európska komisia potom musí vypočuť, čo hovoríme.

Prosím, choďte sem a vložte svoje meno do zoznamu.
Vaše meno a e-mail nebude daný nikomu ďalšiemu.
Vaše meno a e-mail sa nezobrazia nikde na webstránke.
Nik neuvidí, že ste tento dokument podpísali.
Pre viac informácií môžete kontaktovať info@edf-feph.org
Preklad do ľahko-čitateľného štýlu urobila organizácia Inclusion Europe
Tu je 8 bodov dokumentu EDF:
1. Ľudia s postihnutím chcú nový európsky zákon.
Tento nový zákon by nás mal chrániť pred diskrimináciou vo všetkých
oblastiach života.
2. Organizácia spojených národov vytvorila nový zákon, ktorý chráni
práva ľudí s postihnutím.
Tento zákon sa volá Dohovor.
Všetky štáty EÚ by mali podpísať a rešpektovať tento Dohovor.
3. Deti s postihnutím by mali mať rovnaké šance chodiť do školy ako aj
iné deti.
4. Osoby s postihnutím by mali mať rovnaké šance dostať prácu ako iní
ľudia.
5. Inštitúcie, kde spolu žije veľa ľudí s postihnutím, by mali byť zatvorené.
Malo by byť viac možností pre život v komunite.
6. Keď EÚ dáva peniaze na projekty, tieto projekty by nemali
diskriminovať ľudí s postihnutím.
7. Potrebujeme lepšie spoznať, aké sú skutočné životné podmienky ľudí
s postihnutím v štátoch EÚ.
8. Ľudia s postihnutím by mali mať rovnaký prístup k všetkým verejným
službám, ako ktokoľvek iný.
Ak súhlasíte s týmito bodmi, pridajte prosím svoje meno do zoznamu.
Ak tak chcete urobiť, prosím kliknite tu.
Preklad do ľahko-čitateľného štýlu urobila organizácia Inclusion Europe

