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Szerkesztői előszó

Soufiane El Amrani:
Europe in Action visszatekintés

Úgy gondolom, hogy az ez évi Europe in Action
nagyon érdekesnek bizonyult és
mindenki sok jót mondott a sok különböző témáról
amiről az elmúlt napokban beszéltünk.

Fontosnak tartom, hogy értelmi fogyatékkal élő
emberként legyen munkája, és saját pénzt keressen.

A második napon tetszett az értelmi fogyatékossággal
élők közhasznú foglalkoztatásáról szóló ülés.

Minden vállalatnak fel kell vennie értelmi fogyatékos
embereket, és esélyt kell adnia nekik.

Az utolsó napon tartottam egy előadást azzal a címmel,
hogy az Európai Unió hogyan támogatja a fogyatékkal élők
foglalkoztatását.
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Interjút készítettem Lucie Davoine-nal az
Európai Bizottságtól.

Úgy gondoltam, hogy az én ülésemen sok jó kérdés
hangzott el, és nagyon élveztem az Európai Bizottságtól
Luice Davoine-nal készített interjút.

Sokan voltak, akik jó kérdéseket tettek fel az általam
tartott ülésen.

Mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy régi barátokat
lásson, és új barátokat szerezzen.

A konferencia azért nagyszerű, mert a világ minden tájáról
származó embereket hoz össze online.
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Jyrki Pinomaa a
Europe in Action
2021 konferencián

Az Inclusion Europe elnöke
Jyrki Pinomaa ezt mondta.

Jyrki köszönetet mondott az idei év házigazdájának
Europe in Action, akik az Inclusion KVTL
aki 60 éves lett.

Ez volt az első alkalom, hogy
a Europe in Action online került megrendezésre
a Covid-19 miatt, de nagy sikert aratott.

Hallottunk az Inclusion Europe-tól
Bercse László alelnököt, aki szintén
az Önérvényesítők Európai Platformjának elnöke.

Azt mondta, hogy a foglalkoztatás az út a befogadáshoz.

A vállalatoknak esélyt kell adniuk
az értelmi fogyatékkal élők számára
és lehetővé kell tenniük, hogy az értelmi fogyatékos
emberek munkát kapjanak.



oldal 4

A Europe In Action négy napja alatt az online
konferencián sokféle történetet hallottunk.

Hallottunk egy férfiról, aki 51 éves
kijött egy intézményből és munkát kapott.

Hatalmas lépés egy múzeum és egy szálloda számára
akik értelmi fogyatékos embereket foglalkoztatnak.

Az értelmi fogyatékkal élőket alkalmazó kormányok.

Az értelmi fogyatékkal élők számára könnyebbé válik a
munkavállalás.

Az értelmi fogyatékkal élőkről is tanultunk
ők ugyanúgy munkát kaphatnak, mint bárki más.

Van egy mondás, ez úgy hangzik, hogy
a befogadás azt jelenti, senki nem marad le.

Az értelmi fogyatékkal élők
úgy érzik, hogy másként bánnak velük
a fogyatékosságok miatt, de ez egyáltalán nem így van.

Rengeteg különböző előadó volt a
a 4 napos Europe in Action eseményen
akik különböző dolgokról beszéltek.



László Bercse:
Europe in Action

Kedves Résztvevők!

Bercse László vagyok, Magyarországról.

Én vagyok az EPSA elnöke,
ami az Európai Önérvényesítők Szervezete.

Egyben pedig az Inclusion Europe alelnöke is vagyok.

Köszöntelek titeket
a 2021-es Europe in Action konferencián.

Örülök, hogy legalább így,
online találkozhatunk egymással.

Ma arról szeretnék nektek beszélni, hogy

� miért fontos a foglalkoztatás
az önérvényesítők számára
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� miért szükséges a munka a befogadáshoz

� és hogy milyen hatással van a koronavírus járvány
az értelmi fogyatékossággal élő emberek
foglalkoztatására.

Az önérvényesítők önállóak akarnak élni.

Úgy akarunk élni, mint bárki más.

Ehhez pedig pénzre van szükség.

Mi is szeretünk elmenni

� moziba

� színházba

� és jól érezni magunkat.

Ez is csak akkor lehetséges,
ha van munkánk
és tisztességes keresetünk.

Ugyanakkor, szükségünk lehet támogatásra
az önálló élethez.

A jó támogatás és a jó minőségű szolgáltatások
sok pénzbe kerülnek.
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Ha dolgozunk, lehetőségünk van

� új képességeket elsajátítani

� új tapasztalatokat szerezni

� új embereket megismerni.

Így egyértelmű:
Biztosítanunk kell,
hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek is
tudjanak dolgozni.

„Igazi” munkát akarunk, a nyílt munkaerőipacon.

Hasznos munkát akarunk végezni!

Rendes fizetést akarunk, nem pedig zsebpénzt.

A munka szükséges a társadalmi befogadáshoz.

Mi is hozzá akarunk járulni a társadalom gyarapodásához.

Mindenkinek jobb, ha mi is tudunk dolgozni.

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk:
Az embereket ne csak a munkaképességük alapján
értékeljük.

Azok az emberek is értékesek,
akik nem tudnak dolgozni.
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Vannak emberek, akik nem találnak munkát

� a megfelelő munkahelyek hiányában

� vagy mert nem rendelkeznek
a szükséges készségekkel.

Vagy, ami még valószínűbb:
Soha nem kapták meg a megfelelő támogatást,
hogy munkát találjanak.

Az önérvényesítőknek támogatásra lehet szükségük,

� a munka kereséshez

� és a munka elvégzéséhez is.

Ahhoz, hogy munkát találjunk,
hozzá kell férnünk a szakképzéshez.

Fontos, hogy a fogyatékossággal élő emberek
együtt tudjanak dolgozni másokkal.

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon,
olyan munkáltatókra és kollégákra van szükségünk,
akik felkészültek és nyitottak.
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Kell, hogy

� ismerjenek minket

� befogadjanak minket

� és alkalmazkodjanak a képességeinkhez.

Fontos hangsúlyoznom:
A családtagoknak is szükségük van támogatásra
a foglalkoztatásban.

Sok családtag nem tud dolgozni,
mert a magas támogatási szükségletű
családtagjukról gondoskodnak.

Ennek eredményeként, sok családot ér

� diszkrimináció

� kirekesztés

� és szegénység.

Ha az értelmi fogyatékos emberek
teljes befogadását akarjuk,
dolgoznunk kell a családok befogadásáért is.

Én szerencsés vagyok,
mert van munkám, amit szeretek.

Kapok támogatást, hogy elvégezzem a munkám.



Otthonról is tudtam dolgozni
tavaly tavasz óta.

Sajnos nem mindenki ilyen szerencsés.

A koronavírus a mi életünkre
és a foglalkoztatásunkra is hatással van.

A járvány még világosabbá tette a problémákat.

Az EPSA tavaly készített egy kérdőívet.

Arról kérdeztük a tagjainkat,
hogy milyen hatással van az életükre a koronavírus
járvány.

A válaszokban sokan említették a foglalkoztatás témáját.

Az önérvényesítők féltek,
hogy elvesztik a munkájukat a járvány miatt.

És ez sokakkal sajnos meg is történt.

Ezért a kormányoknak minket is figyelembe kell venniük,
amikor a munkanélküli személyek támogatását tervezik.

Ugyanígy, vegyenek minket figyelembe akkor is,
amikor a koronavírus elleni védekezést,
vagy a válság utáni helyreállítást tervezik.
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Az európai uniós és nemzeti forrásoknak,
amelyek a gazdasági újraindulást célozzák,
el kell érniük az értelmi fogyatékossággal élő személyeket
és családjaikat.

Költeni kell támogatásra
különösen az értelmi fogyatékossággal élő emberek
inkluzív oktatása és foglalkoztatása területén.

Ne feledkezzenek meg rólunk!

Az önérvényesítőknek van véleménye!

Azt akarjuk, hogy hallgassanak meg minket!

Köszönöm a figyelmet!
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Melanie Wimmer:
Élet és munka
fogyatékossággal

Az Inclusion Europe új projektet indított Inclusion Europe
Radio néven.

Az Inclusion Europe Radio egy podcast.

A podcast a fogyatékkal élők életéről és
munkavállalásáról szól.

A podcast második epizódja Melanie Wimmerről szól.

Melanie Wimmer fogyatékkal él.

Melanie szintén az Atempónál dolgozik.

Melanie nehéz időket élt át az iskolában és az életben,
de most sikeres.

Melanie interjúját Myrto Delkou készítette.

Myrto az Inclusion Europe kommunikációs gyakornoka.



Melanie és Myrto Melanie fogyatékosságáról és
az ausztriai életéről beszélgettek.

Melanie elmondta,
hogy lebénult és kerekesszékre van szüksége.

Melanie szerint Ausztriában nem nehéz az élet,
ha az embernek kerekesszékre van szüksége.

Melanie a közösségi médiát önérvényesítőként használja.

A közösségi média platformok,
amelyeket Melanie használ,
az Instagram és a Facebook.

Melanie a divat,
smink és életmód témákról ír.

Az emberek követhetik Melanie-t a
Facebookon és az Instagramon.

Melanie Facebookja Melanie auf 4 Rädern durchs Leben
és Instagramja:
@justagirl_onwheels

Melanie azt mondja, hogy a legnagyobb nehézséget az
életében azok az emberek jelentik, akik nyilvánosan
megbámulják.
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Melanie-nak az iskolában is nehéz dolga volt,
mert a többi gyerek nem akart a barátja lenni,
a tanárok pedig nem hitték,
hogy sikeres lesz az életben.

Melanie most az Atempónál dolgozik.

Az Atempo egy olyan vállalat,
amely a fogyatékkal élőket segíti.

Melanie az Atempo akadálymentesítési szakértője.

Melanie nagyon élvezi a munkáját.

Melanie reméli, a munkája segít abban,
hogy a fiatalok kedvesebbek legyenek a fogyatékkal
élőkkel.

Myrto és Melanie az utazásról és Melanie különböző
országokban szerzett tapasztalatairól is beszélgettek.

Melanie elmondta, hogy Finnország és Anglia azért
tetszett neki, mert nagyon kerekesszékbarátok.

Melanie elmondta, hogy Olaszországban nehéz volt
használni a kerekesszékét.

Melanie azt szeretné üzenni a fogyatékkal élőknek,
hogy ne adják fel, ha munkát szeretnének.
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Gondoljanak arra, hogy mit tudnak jól csinálni,
és higgyenek a képességeikben és a tehetségükben.

Melanie azt is mondta
azoknak a fogyatékkal élő embereknek,
akik önérvényesítő akarnak lenni,
hogy bátran csinálják.

Soha nem szabad feladniuk, mert jó,
ha minél többen beszélnek a fogyatékosságról.
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Houston és Katie
Vandergriff:
Élet értelmi
fogyatékossággal

Az Inclusion Europe Radio új epizódjában
kommunikációs gyakornokunk,
Myrto Delkou interjút készített Houston Vandergriffel és
édesanyjával, Katie Vandergriffel.

Houston 23 éves, Down-szindrómával született.

Houston utazási fotósként dolgozik,
és már több díjat is nyert fotóival.

Myrto, Houston és Katie arról beszélgettek,
milyen fogyatékkal élni és dolgozni.

Houston és családja számos
országban megfordult.

Houston szeret városokat,
embereket és virágokat fotózni.

Houston sok barátra tesz szert az
általa meglátogatott országokban.
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Houston a közösségi médiában is jelen van.
Sokan követik Houstont
az Instagramon és a TikTokon.

Houston fiókján található egy TikTok-videó,
amelyet több mint 10 millióan láttak.

A videóban Houston elmondja,
hogy mivel Down-szindrómával született,
az orvosok azt mondták a szüleinek,
hogy nem lesz sikeres.

Houston most nagyon sikeres,
és a családja nagyon büszke rá.

Katie és Houston azt is elmondta Myrtónak,
hogy a családok támogatása nagyon fontos.

Katie elmondta, hogy nagyon szép tud lenni,
ha egy családtagunk Down-szindrómás.

Houston nemrég indított egy online boltot,
ahol a fotóinak nyomatait árulja.

Houston egy használtruha boltban is dolgozik,
és a munkatársai szeretnek vele dolgozni.

Houston és Katie azt szeretné,
ha a fogyatékkal élők tudnák,
sok mindenre képesek,
és hogy ne hallgassanak azokra,
akik nem hisznek bennük.
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Houston és Katie szerint, ha mindenkit bevonunk a
társadalomba, akkor azzal mindenki nyer.

Houston nagyon közel áll a családjához.

Az apja a legjobb barátja.

Az interjú vége előtt Katie azt mondta, reméli,
hogy a fogyatékosságról történő beszélgetéssel változást
érhetünk el a világban.

Az emberek követhetik Houstont a közösségi médiában.

Houston rendelkezik egy fiókkal a TikTok-on:
@downsandtowns

Houston rendelkezik fiókkal az Instagramon
@downsandtowns is

Houston honlapja a következő
downsandtowns.com

https://www.tiktok.com/@downsandtowns?
https://www.instagram.com/downsandtowns/?hl=el
http://downsandtowns.com/


Valerie Van Hees:
Inkluzív mobilitás

Ezúttal Myrto Delkou készített interjút
Valerie Van Hees-szel.

Valerie az inkluzív felsőoktatást támogató
központban dolgozik.

Valerie és Myrto a felsőoktatásban megvalósuló
inkluzív mobilitásról beszéltek.

Mobilitásról akkor beszélünk,
ha egy diák külföldre megy,
hogy néhány hónapig egy másik
egyetemre járjon tanulni.

Számos program,
például az Erasmus-program is lehetőséget biztosít a
diákoknak erre.

A fogyatékkal élők is részt vehetnek mobilitási
programokban.

Ezt nevezzük inkluzív mobilitásnak.

oldal 19



Valerie elmondta, hogy sok fogyatékkal élő diák nem tud
erről a lehetőségről.

A fogyatékkal élő diákok is szembesülnek olyan
akadályokkal, amelyek megnehezíthetik a mobilitást.

Valerie azon dolgozik, hogy a fogyatékkal élő diákok
számára elérhetőbbé tegye a mobilitási lehetőségeket.

Valerie szerint nagyon jó, ha a fogyatékkal élő diákok részt
vesznek a mobilitási programokban.

Új készségeket,
új nyelveket tanulhatnak,
és magabiztosabbá válnak a külföldön tanulás révén.

Valerie azt is elmondta,
hogy a diákok támogatást kaphatnak a mobilitásukhoz.
Ez a támogatás általában pénzügyi jellegű.

A fogyatékkal élő hallgatók több olyan támogatást
kaphatnak, amelyek segítik őket a mindennapi életükben
és az egyetemi életben.

A fogyatékkal élő tanulókat igényeiknek megfelelő
támogatást kapnak.

A fogyatékkal élő hallgatók további információkat a
mobilitási lehetőségekről az
inclusivemobility.eu weboldalon és az
inkluzív felsőoktatást támogató központ weboldalán
találhatnak.
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Soufiane El Amrani:
a fogyatékkal élő
utasok előtt álló
akadályok

Soufiane El Amrani, önérvényesítő és könnyen olvasható
szakértő az Inclusion Europe képviselője megosztotta
tapasztalatait fogyatékkal élő személyként a belgiumi
vonatok elérhetőségével kapcsolatosan.

Soufiane 48 órával előbb
kell hogy segítséget kérjen.

Soufiane azt is elmondta, hogy sok állomás
az EU-ban nem rendelkezik szolgáltatásokkal
értelmi fogyatékkal élő személyek számára.

Soufiane konkrét
fejlesztési javaslatokat tett.

A vasúti menetrendeket és jegykiadó automaták
információit könnyen olvashatóan és Arial 14 betűvel
kell írni.
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Soufiane elmondta, hogy problémákba ütközött
amikor megpróbál eljutni egy vasútállomásra.

Soufiane régebben diszkriminálta
egy buszsofőr, aki nem engedte neki, hogy
felszálljon a buszra.

Ez azért volt, mert a vezető új volt
és nem rendelkezett megfelelő képzettséggel.

Még a magántaxi használata is akadályokba ütközik,
mert több nappal előre le kell foglalni.

Mindezek az akadályok hátráltatják a fogyatékkal élőket,
beleértve az értelmi fogyatékosokat is,
a spontán vasúti utazásban
és a mindenki máshoz hasonló független közlekedésben.



Johann Stadler:
Az én utam a
függetlenséghez

A nevem Johann Stadler,
és 55 éves vagyok.

Ausztriában, Grazban élek.

2007 óta dolgozom
az atempónál az önérvényesítésben.

Saját lakásomban élek,
és hetente kétszer helyi asszisztensek támogatnak.

Az ehhez a független és önálló élethez vezető út nem
volt mindig könnyű.

Voltak hullámvölgyek és hullámvölgyek,
de mindvégig nagy támogatást kaptam.

Fiatalabb éveimben teljes időben
egy támogatott bentlakásos intézményben éltem,
és különböző védett műhelyekben dolgoztam.
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Akkoriban gyakran ígértek nekem munkát,
de az ígéretet a kihelyezés után soha nem tartották be.

A gyakornoki helyeken néha kihasználtak,
vagy nem bántak velem jól.

Mivel nem tűrök el semmit, és kiállok a jogaimért,
gyakran váltottam a védett műhelyeket vagy a
gyakornoki helyeket.

Amikor az atempóhoz kerültem, rájöttem,
hogy ez a tulajdonságom az egyik erősségem.

Önérvényesítőként jól tudom használni.
Már 15 éve dolgozom az atempónál.

Önérvényesítőként sokat elértem.

Például a függetlenséghez vezető utamról is tartok
előadásokat.

Így bátoríthatok más tanulási nehézségekkel küzdő
embereket.

Ha hiszel magadban,
és nem hagyod magad eltéríteni a céljaidtól,
sok minden lehetséges.
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Szómagyarázatok

Civil szervezet
Nem kormányzati szervezetek

A nem kormányzati szervezeteket vagy nem kormányzati
szervezeteket általában nonprofit szervezetekként
határozzák meg, és függetlenek a kormányzati befolyástól

Diszkrimináció

A diszkrimináció azt jelenti,
hogy igazságtalanul bánnak veled
vagy nem kapod meg a neked járó lehetőségeket.

Ez akkor diszkrimináció,
ha a fogyatékosságod miatt történik.

A diszkrimináció másokkal is megtörténik.

Például az olyan emberekkel,
akiknek más a bőrük színe.

Vagy az idős emberekkel.
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EP-képviselők

Az európai parlamenti képviselők politikusok,
akik az Európai Parlamentben dolgoznak.

Röviden EP-képviselőknek hívjuk őket.

EPSA

The Az EPSA egy rövidítés, angol nyelven.

Az EPSA magyarul azt jelenti:
Európai Önérvényesítő Platform.

Az EPSA tagjai önérvényesítők és szervezeteik
különböző európai országokból.

Az EPSA az Inclusion Europe része.

ÉFOÉSZ

Az ÉFOÉSZ egy olyan szervezeteket összefogó szövetség,
amely Magyarországon gondoskodik a szellemi
fogyatékkal élő emberekről és támogatja az ő
rehabilitációjukat.

oldal 26



Egészségügy

Az egyészségügy biztosít szolgáltatásokat annak,
aki beteg, vagy gondoskodni kell az egészségéről.

Az egyészségügy területéhez tartozik az orvos
meglátogatása, a gyógyszerek kiváltása
és a testi, vagy akár szellemi egészségügyi problémákhoz
kapott támogatás.

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság együtt dolgozik
az Európai Parlamenttel.

Az Európai Bizottság törvényeket javasol elfogadásra
az Európai Parlamentnek
és az Európai Unió Tanácsának.

Az Európai Bizottság azt is biztosítja,
hogy a tagállamok betartsák a törvényeket,
amiket már elfogadtak.

Európai Parlament

Az Európai Parlament az a hely,
ahol az Európai Unió fontos döntéseit hozzák.

Például törvényeket fogadnak el.
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A döntéseket az európai parlamenti képviselők hozzák.

Őket röviden EP-képviselőknek nevezzük.

Ők képviselik az embereket,
akik az Európai Unióban élnek.

Ötévente egyszer,
az Európai Unióban élő emberek megszavazzák,
hogy ki képviselje az országukat az Európai Parlamentben.

Európai Unió

Az Európai Unió egy csoport,
aminek 28 ország a tagja.

Az Európai Uniót röviden EU-nak hívjuk.

Az EU-hoz tartozó országokat tagállamoknak hívjuk.

Az országok azért hozták létre ezt a csoportot,
hogy együtt erősebbek legyenek politikailag
és gazdaságilag.

Az EU sok fontos dologról hoz törvényeket,
amik befolyásolják az itt élő emberek életét.

Az EU különböző területeken hoz törvényeket.
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Ilyen törvények például:

� amik a környezetet védik

� amik a mezőgazdaságról szólnak

� amik megvédik a fogyasztók jogait.

A fogyasztók azok az emberek,
akik különböző termékeket vásárolnak.

Az EU olyan törvényeket is hoz,
amik befolyásolják az itt élő,
fogyatékos emberek életét.

Az EU pénzt is ad a tagállamoknak.

A tagállamok a pénz egy részét
értelmi fogyatékos emberek támogatására költik.

Európai Uniós biztos

Az európai uniós biztos az a személy,
aki az Európai Bizottságban
egy bizonyos szakterületért felelős.

A biztos sok ember munkáját vezeti.
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Értelmi fogyatékosság

Az értelmi fogyatékossággal élő emberek számára
nehezebb lehet megérteni az információkat
vagy megtanulni új dolgokat.

Ez megnehezíti az életük bizonyos részeit.

Az értelmi fogyatékos embereknek
gyakran támogatásra van szükségük
a tanulásban vagy a munkában.

Az értelmi fogyatékosság
általában felnőtt kor előtt kezdődik.

Egész életén keresztül befolyásolja az érintett személyt.

Vannak dolgok,
amik megkönnyítik az értelmi fogyatékos emberek életét.

Például a könnyen érthető információk.

Vannak, akik tanulási fogyatékosságnak nevezik,
értelmi fogyatékosság helyett.

Foglalkoztatás

Foglalkoztatásnak nevezzük amikor egy személy dolgozik
és fizetést kap a munkájáért.
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Ez általában a dolgozó és a munkát adó közötti
szerződésen alapul.

Ez a személy a munkáltató.

Fogyatékkal élő emberek jogai

A jog egy olyan szabály amely biztosítja
az emberek biztonságát és azt, hogy megtehetik
azt ami egy méltányos és biztonságos élethez szükséges.

A fogyatékkal élő emberek jogai olyan szabályok
amelyek a fogyatékkal élők életéről szólnak.

Például az oktatáshoz való jog,
vagy a munkához és a független élethez való jog.

Gondnokság

A gondnokság lehetővé teszi,
hogy más döntsön az életedről.

Az a személy,
aki helyetted hoz döntéseket, a gondnokod.

A gondnokod eldöntheti helyetted például,
hogy hol lakj.
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Sok gondnokság alatt álló ember nem szavazhat,
nem házasodhat,
vagy nem nevelheti a saját gyermekeit.

Hozzáférhető

Olyan dolog, amit a fogyatékos emberek
könnyen tudnak használni.

Például:

� rámpa, hogy be tudjanak jutni egy épületbe

� könnyen érthető információ

� információ jelnyelven.

Inclusion Europe

Az Inclusion Europe egy szervezet,
ami az értelmi fogyatékos emberekért
és családjaikért dolgozik.

Az egyenlő jogokért
és a befogadásért küzdünk egész Európában.

Befolyásolni akarjuk az európai törvényeket,
hogy azok segítsék az értelmi fogyatékos embereket
és családjaikat.
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1988-ban alakultunk.

76 tagszerveztünk van, 39 európai országból.

A székhelyünk Brüsszelben, Belgiumban van.

Inkluzív oktatás és munka

Az inkluzív oktatás és munka azt jelenti,
hogy az értelmi fogyatékos emberek
együtt tudnak tanulni és dolgozni
nem fogyatékos emberekkel.

Intézmények

Az intézmények olyan helyek,
ahol értelmi fogyatékossággal élő emberek
együtt laknak más értelmi fogyatékossággal
élő emberekkel.

De másoktól,
vagyis a nem fogyatékos emberektől távol élnek.

Ezt szegregációnak hívjuk.

Van olyan,
hogy valaki akarata ellenére kerül intézménybe.
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Az intézményben lakó embereknek
követniük kell az intézmény szabályait
és nem dönthetnek önállóan.

Irányelvek

Kormányzatok és intézmények cselekvései és gyakorlatai.

Az irányelvek célja a helyzetek javítása.

Az irányelvek lehetnek szabályrendszerek, vagy egy
adott cél elérését megcélzó követendő vezérelvek.

Kormány

A kormány azoknak az embereknek a csoportja,
akik az országot irányítják.

Fontos döntéseket hoznak.

Például ezekről a dolgokról:

� arról, hogyan költsük el az ország pénzét

� a tömegközlekedésről az iskolák működéséről

� a kórházak működéséről.

Az emberek választásokon döntik el,
ki alakíthat kormányt.
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Könnyen érthető kommunikáció

Könnyen érthető az az információ az,
ami egyszerűen van leírva.

Úgy, hogy az értelmi fogyatékos emberek
könnyen megértik.

A könnyen érthető szövegekben
egyszerű szavakat és mondatokat használunk.

Ha mégis vannak bonyolult szavak,
azokat megmagyarázzuk.

A könnyen érthető szövegekben gyakran vannak képek,
amik segítenek megérteni,
hogy miről szól a szöveg.

Egy értelmi fogyatékos embernek kell ellenőriznie,
hogy a szöveg valóban könnyen érthető-e.

A könnyen érthető szövegeken gyakran szerepel ez a logó,
hogy egyszerű legyen őket megtalálni.

Vannak szabályok, amik leírják,
hogyan kell könnyen érthető szöveget írni.
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Lezárás

Lezárásra akkor kerül sor
ha egy ártalmas helyzetet kell ellenőrzés alá vonni.

Világjárványok esetén, mint amilyen a COVID-19 is,
az országok lezárásokkal próbálják
megakadályozni a vírus terjedését.

Munkafeltételek

Munkafeltételek és a munkakörnyezet
valamint a munkakörülmények.

Ide tartoznak a munkaidő,
a törvényes jogok és felelősségek.

A munkafeltételek közé tartozik az a munka is,
amelyet a személy a testével és az elméjével tesz.

Oktatás

Az oktatás azt jelenti: tanítás.
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Azt jelenti, hogy az embereknek képzéseket biztosítunk.

Azért, hogy új dolgokat tanuljanak.

Önérvényesítés

Önérvényesítés az,
amikor az értelmi fogyatékossággal élő emberek
felszólalnak saját magukért.

Ezeket az embereket önérvényesítőknek nevezzük.

Online oktatás

Az online oktatás során a diákok
számítógépen vagy más internethez csatlakoztatott
készüléken keresztül vesznek részt az iskolai órákon.

Ezek az órák online megbeszéléseket
vagy online órákat lehetővé tevő alkalmazásokkal
valósulnak meg.

Petíció
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Valamilyen kívánatos kérés,
különösen egy tiszteletteljes vagy alázatos
kérés a feletteshez vagy a hatalmon lévők
valamelyikéhez.

Podcast

A podcast egy hangfájl, amit bárki bármikor
meghallgathat - vagy podcast alkalmazással, egy
honlapon, vagy egy Youtube csatornán.

Szegregáció

A szegregáció azt jelenti,
hogy valakit elkülönítenek másoktól,
nem tisztességes indokkal.

Például a fogyatékossága miatt.

Szavazás
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A szavazás azt jelenti,
hogy megválasztjuk a politikusokat,
akik képviselnek minket és döntéseket hoznak értünk.

Szavazni különböző szinteken lehet.

Például:

� városi szinten,
amikor új polgármestert választunk

� országos szinten,
amikor új parlamenti képviselőket választunk

� európai uniós szinten,
amikor új európai parlamenti képviselőket
választunk.

Szociális jogok európai pillére

A Szociális jogok európai pillére biztosítja

hogy az Európai Unióban élő emberek új és
hatékonyabb jogokkal rendelkezzenek.



Az Európai Unió
támogatásával

Ambitions. Rights. Belonging.

Lépj kapcsolatba velünk és oszd meg a
saját önérvényesítő történetedet!
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Cím:
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Facebook:
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Iratkozz fel az Európa Nekünk hírlevélre,
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