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Nota redactorului

Soufiane El Amrani:
Reflecție asupra programului
Europa în acțiune

Am crezut că ediția din acest an a
programului Europa în acțiune
s-a dovedit a fi foarte interesantă
și toată lumea a avut o mulțime de lucruri bune de spus
despre multele subiecte diferite
despre care am vorbit în ultimele zile.

Cred că este important ca o persoană
cu dizabilități intelectuale să aibă
un loc de muncă și să își câștige proprii bani.

În cea de-a doua zi, mi-a plăcut
sesiunea legată de ocuparea forței de muncă
în serviciul public pentru persoanele
cu dizabilități intelectuale.

Toate companiile trebuie să angajeze
persoane cu dizabilități intelectuale
și să le ofere o șansă.
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În ultima zi, am susținut o sesiune intitulată
„Cum sprijină Uniunea Europeană
angajarea persoanelor cu handicap”.

Am intervievat-o pe Lucie Davoine
de la Comisia Europeană.

Cred că în sesiunea mea au fost
multe întrebări bune și mi-a plăcut foarte mult
interviul cu Luice Davoine
de la Comisia Europeană.

Foarte mulți oameni au pus întrebări bune
în sesiunea pe care am ținut-o.

Evenimentul oferă tuturor șansa de a se întâlni
cu prieteni vechi și de a-și face prieteni noi.

Conferința este extraordinară pentru că
reunește online oameni din întreaga lume.
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Jyrki Pinomaa la
conferința Europa
în acțiune 2021

Iată ce a declarat președintele Inclusion Europe,
Jyrki Pinomaa.

El a mulțumit gazdei din acest an
a Europa în acțiune, organizația Inclusion KVTL,
care a împlinit 60 de ani.

A fost pentru prima dată când
Europa în acțiune a avut loc online,
din cauza Covid-19, dar a fost un mare succes.

L-am putut auzi vorbind pe
vicepreședintele Inclusion Europe,
Laszlo Bercse, care este și
președinte al Platformei europene a autoreprezentanților.

El a spus că ocuparea forței de
muncă este calea spre incluziune.

Companiile trebuie să ofere o șansă
persoanelor cu dizabilități intelectuale
și să le permită să aibă un loc de muncă.
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Pe parcursul celor patru zile ale conferinței online
Europa în acțiune am auzit multe povești diferite.

Am aflat despre un bărbat de 51 de ani
care a părăsit o instituție rezidențială și și-a găsit un
loc de muncă.

Un pas uriaș pentru un muzeu și un hotel
care angajează persoane cu dizabilități intelectuale.

Guvernele angajează persoane cu dizabilități intelectuale.

Locurile de muncă sunt simplificate pentru persoanele cu
dizabilități intelectuale.

De asemenea, am aflat despre persoanele cu
dizabilități intelectuale care și-au putut găsi un loc de
muncă la fel ca toate celelalte persoane.

Există o vorbă și acea vorbă este Incluziunea înseamnă că
nimeni nu este lăsat în urmă.

Persoanele cu dizabilități intelectuale
simt că sunt tratate diferit
din cauza dizabilităților, dar nu este deloc așa.

Am avut o mulțime de vorbitori în timpul
celor 4 zile de Europa în acțiune
iar aceștia au vorbit fiecare despre altceva.



Discursul lui
László Bercse la
conferința Europa
în acțiune 2021

Mă numesc László Bercse și sunt din Ungaria.

Sunt președintele EPSA,
care este Platforma europeană a autoreprezentanților.

Sunt, de asemenea, vicepreședinte al Inclusion Europe.

Permiteți-mi să vă urez bun venit la
conferința Europa în acțiune 2021.

Mă bucur că cel puțin în acest fel ne putem întâlni.

Astăzi aș dori să arăt de ce un loc muncă este important
pentru autoreprezentanți,
de ce ocuparea forței de muncă este necesară pentru
incluziune și cum a afectat pandemia de coronavirus
încadrarea în muncă a persoanelor cu
dizabilități intelectuale.
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Autoreprezentanții vor să trăiască independent.

Vrem să trăim ca oricine altcineva.

Avem nevoie de bani pentru a putea face acest lucru.

De asemenea, ne place să mergem la film
la teatru, să ne distrăm.

Acest lucru este posibil doar
dacă avem un loc de muncă și un salariu corect.

În același timp, am putea avea nevoie de asistență
pentru a trăi independent.

Asistența adecvată și serviciile de bună calitate
costă foarte mult.

Dacă muncim, avem o oportunitate
să deprindem abilități noi
să dobândim experiențe noi
și să cunoaștem oameni noi.

Așadar, este clar:
Trebuie să ne asigurăm
că persoanele cu dizabilități intelectuale pot lucra.

Vrem o muncă reală, pe o piață a muncii deschisă.

Vrem să facem ceva util!

Vrem un salariu normal, nu bani de buzunar.
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Ocuparea forței de muncă este, de asemenea,
esențială pentru incluziune.

Vrem să contribuim la societate.

Este mai bine pentru toată lumea dacă putem lucra și noi.

Totuși, nu trebuie să uităm:
Nu ar trebui să prețuim oamenii
doar în funcție de capacitatea lor de muncă.

Oamenii care nu pot munci sunt și ei valoroși.

Sunt oameni care nu își pot găsi un loc de muncă
din cauza lipsei de locuri de muncă adecvate
sau a lipsei competențelor adecvate.

Sau, cel mai probabil, nu au avut niciodată
sprijinul potrivit pentru a găsi un loc de muncă.

Autoreprezentanții ar putea avea nevoie de sprijin
pentru a găsi un loc de muncă și pentru a desfășura
acea muncă.

Pentru a găsi un loc de muncă,
trebuie, de asemenea,
să avem acces la formare profesională.

Trebuie să ne asigurăm
că persoanele cu dizabilități intelectuale
pot lucra împreună cu alte persoane.
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Pentru a realiza acest lucru,
avem nevoie de angajatori și colegi
care sunt pregătiți și deschiși.

Ei trebuie să ne cunoască, să ne includă
și să se adapteze la competențele noastre.

Trebuie să subliniez:
Membrii familiei au și ei nevoie de sprijin în legătură cu
ocuparea unui loc de muncă.

Mulți membri ai familiei nu pot munci
pentru că trebuie să aibă grijă de ruda lor
care are nevoi mari de sprijin.

Ca urmare, multe familii se confruntă cu discriminarea,
excluziunea și sărăcia.

Dacă dorim o incluziune completă
a persoanelor cu dizabilități intelectuale,
trebuie să ne gândim și la incluziunea familiilor lor.

Eu sunt norocos pentru că am un loc de muncă și îmi
place ce fac.

Am sprijin pentru a desfășura această muncă.

Am putut să lucrez de acasă
din primăvara anului trecut.

Din păcate, nu toată lumea este atât de norocoasă.
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Coronavirusul ne-a afectat viețile
și a afectat la fel de mult ocuparea forței de muncă.

Din cauza pandemiei,
problemele existente au devenit și mai vizibile.

Anul trecut, EPSA a realizat un chestionar.

I-am întrebat pe membrii noștri
cum le-a afectat viețile pandemia.

Mulți autoreprezentanți au menționat în răspunsurile
locul de muncă.

Autoreprezentanții au fost îngrijorați
că își vor pierde locurile de muncă
din cauza pandemiei.

Și, din păcate, pentru mulți așa s-a întâmplat.

Așadar, guvernele trebuie să țină seama de noi
când planifică măsurile de sprijin pentru șomeri.

Ei trebuie să ne ia în considerare
când planifică măsurile
de protecție împotriva COVID-19
și de redresare după criză.

Banii Uniunii Europene și cei din bugetele naționale
destinați redresării economice trebuie să ajungă la
oamenii cu dizabilități intelectuale și familiile lor.
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Trebuie să se aloce bani pentru sprijin,
în special în domeniul educației incluzive
și al ocupării forței de muncă pentru persoanele cu
dizabilități intelectuale.
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Melanie Wimmer:
Viața și munca
atunci când ai un
handicap

Inclusion Europe a demarat un nou proiect
numit Inclusion Europe Radio.

Inclusion Europe Radio este un podcast.

Podcastul vorbește despre viața și
încadrarea în muncă în cazul unui handicap.

Al doilea episod al podcastului
este despre Melanie Wimmer.

Melanie Wimmer are un handicap.

De asemenea, Melanie lucrează la Atempo.

Melanie a trecut prin momente dificile la școală
și în viață, dar acum are succes.

Interviul cu Melanie
a fost realizat de Myrto Delkou.



Myrto este stagiar în domeniul comunicării
la Inclusion Europe.

Myrto și Melanie au vorbit despre handicapul
lui Melanie și despre viața ei în Austria.

Melanie a povestit că are paralizie și
că are nevoie de un scaun cu rotile.

Melanie spune că viața în Austria nu este grea
atunci când ai nevoie de un scaun cu rotile.

Melanie folosește rețelele de socializare
ca autoreprezentant.

Platformele de socializare pe care
Melanie le folosește sunt Instagram și Facebook.

Melanie postează despre modă,
machiaj și stil de viață.

Oamenii o pot urmări pe Melanie
pe Facebook și pe Instagram.

Facebook-ul lui Melanie este
Melanie auf 4 Rädern durchs Leben
iar Instagram-ul ei este:
@justagirl_onwheels
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Melanie spune că cea mai mare dificultate
din viața ei sunt oamenii care se uită ciudat la ea în public.

Melanie a avut, de asemenea, dificultăți la școală
deoarece ceilalți copii nu voiau să fie prieteni cu ea,
iar profesorii nu credeau
că va putea face ceva în viață.

Melanie are acum un loc de muncă la Atempo.

Atempo este o companie care
ajută persoanele cu dizabilități.

Melanie expertul în accesibilitate la Atempo.

Lui Melanie îi place foarte mult ceea ce face.

Melanie speră că munca ei
va ajuta tinerii să fie mai amabili
cu persoanele cu dizabilități.

Myrto și Melanie au vorbit, de asemenea,
despre călătorii și despre experiența
lui Melanie în diferite țări.

Melanie spune că i-a plăcut în
Finlanda și în Anglia pentru că
există foarte multe facilități pentru cu scaunele cu rotile.

Melanie povestește că i-a fost greu
să folosească scaunul cu rotile în Italia.
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Melanie vrea să le spună persoanelor cu dizabilități
că nu trebuie să renunțe atunci când
își doresc un loc de muncă.

Aceste persoane ar trebui să se gândească
la ce pot face bine și
să creadă în abilitățile și talentele lor.

Melanie le spune, de asemenea, persoanelor
cu dizabilități care doresc să fie autoreprezentanți,
că ar trebui să o facă.

Nu ar trebui să renunțe niciodată,
deoarece este bine dacă mai mulți
oameni vorbesc despre dizabilități.
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Houston și Katie
Vandergriff:
Viața cu un
handicap
intelectual

În noul episod al emisiunii Inclusion Europe Radio,
Myrto Delkou, stagiarul nostru în comunicare,
i-a intervievat pe Houston Vandergriff și
pe mama lui, Katie Vandergriff.

Houston are 23 de ani și
s-a născut cu sindromul Down.

Houston este fotograf de călătorie și
a primit premii pentru fotografiile lui.

Myrto, Houston și Katie au vorbit despre
cum este să trăiești și să lucrezi
ca persoană cu handicap.

Houston și familia lui
au călătorit în multe țări.

Lui Houston îi place să fotografieze
orașe, oameni și flori.
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De asemenea, Houston își face
o mulțime de prieteni în țările pe care le vizitează.

Houston este, de asemenea,
prezent pe rețelele de socializare.

Mulți oameni îl urmăresc pe Houston
pe Instagram și pe TikTok.

Un videoclip de pe contul de TikTok al lui Houston
a fost văzut de peste 10 milioane de persoane.

În videoclip, Houston spune că,
deoarece s-a născut cu sindromul Down,
medicii le-au spus părinților lui că nu va avea succes.

Houston are mult succes acum,
iar familia lui este foarte mândră de el.

Katie și Houston i-au mai povestit lui Myrto
că sprijinul familiilor este foarte important.

Katie a declarat că a avea un membru al familiei
cu sindromul Down poate fi foarte plăcut.

Houston a deschis recent un magazin online
unde vinde printuri ale fotografiilor sale.

Houston lucrează, de asemenea,
la un magazin second-hand,
iar colegilor săi le place să lucreze cu el.
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Houston și Katie vor ca persoanele cu dizabilități
să știe că pot face multe lucruri
și că nu trebuie să asculte de cei
care nu cred în ei.

Houston și Katie spun că, dacă îi includem pe toți
în societatea noastră, atunci toată lumea câștigă.

Houston este foarte apropiat de familia lui.

Tatăl lui este cel mai bun prieten al lui.

Înainte ca interviul să se încheie, Katie a spus
că speră că putem face o schimbare în lume
vorbind despre dizabilități.

Oamenii îl pot urmări pe Houston pe
rețelele de socializare.

Houston are un cont pe TikTok:
@downsandtowns

El are, de asemenea, un cont pe Instagram:
@downsandtowns

Site-ul web al lui Houston este
downsandtowns.com

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


Valerie Van Hees:
Mobilitate
incluzivă

De data aceasta Myrto Delkou a intervievat-o pe
Valerie Van Hees.

Valerie lucrează pentru centrul de sprijin
pentru învățământul superior incluziv.

Valerie și Myrto au vorbit despre
mobilitatea incluzivă în învățământul superior.

Mobilitatea înseamnă plecarea în străinătate
pentru a studia la o altă universitate timp de câteva luni.

Există multe programe care le oferă studenților
această oportunitate, cum ar fi programul Erasmus.

Persoanele cu handicap pot participa și ele
la programe de mobilitate.

Aceasta se numește mobilitate incluzivă.

Valerie a spus că mulți studenți cu dizabilități
nu știu despre această oportunitate.
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Elevii cu dizabilități se confruntă, în plus,
cu bariere care pot face mobilitatea mai dificilă.

Valerie lucrează pentru a face posibilitățile
de mobilitate mai accesibile pentru studenți cu
dizabilități.

Valerie spune că este foarte bine ca studenții
cu dizabilități să participe la programele de mobilitate.

Ei pot învăța abilități noi, limbi noi
și devin mai încrezători după ce
studiază în străinătate.

Valerie a mai spus că studenții
pot primi sprijin pentru mobilitate.

Acest sprijin este, de obicei, financiar.

Studenții cu dizabilități pot primi
mai mult sprijin care îi va ajuta
în viața de zi cu zi și în viața universitară.

Elevii cu dizabilități sunt sprijiniți
în funcție de nevoile lor.

Studenții cu dizabilități pot găsi mai multe informații
despre oportunitățile de mobilitate pe site-ul web
inclusivemobility.eu și pe site-ul web al
centrului de sprijin pentru învățământul superior incluziv.
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Soufiane El Amrani:
barierele cu care se
confruntă pasagerii
cu dizabilități

Soufiane El Amrani,
autoreprezentant și expert în formatul ușor de citit
în cadrul Inclusion Europe,
ne-a povestit despre experiențele lui ca persoană cu
handicap în legătură cu accesul la trenuri în Belgia.

Soufiane trebuie să anunțe cu 48 de ore
înainte pentru a beneficia de asistență.

Soufiane spune, de asemenea, că mai multe gări
din UE nu dispun de servicii pentru
persoanele cu dizabilități intelectuale.

Soufiane face recomandări concrete de îmbunătățire.

Informațiile referitoare la orarul trenurilor
și automatele bilete trebuie să fie scrise în
Arial 14 și în format ușor de citit.

Soufiane spune că sunt probleme atunci când o persoană
cu dizabilități încearcă să ajungă la o gară.
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Soufiane a fost odată discriminat
de un șofer de autobuz care nu i-a permis
să urce în autobuz.

Motivul a fost că șoferul era nou
și nu avea o pregătire adecvată.

Există bariere chiar și atunci când
se utilizează un taxi privat,
pentru că trebuie să se sune
cu câteva zile în avans pentru a-l rezerva.

Toate aceste bariere împiedică persoanele cu dizabilități,
inclusiv cu dizabilități intelectuale,
să călătorească spontan și
și independent cu trenul așa cum fac celelalte persoane.



Johann Stadler:
Drumul meu spre
independență

Numele meu este Johann Stadler
și am 55 de ani.

Locuiesc în Graz, în Austria.

Lucrez la atempo, în domeniul
autoreprezentării, din 2007.

Am propriul meu apartament în care locuiesc și
sunt ajutat de asistenți rezidențiali
de două ori pe săptămână.

Drumul către această viață independentă
și autonomă nu a fost întotdeauna ușor.

Au fost suișuri și coborâșuri,
dar am fost bine sprijinit pe parcurs.

Când eram mai tânăr
am locuit într-un centru de asistență permanentă
și am lucrat în diverse ateliere care oferă locuri de
muncă specifice.
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Pe atunci mi se promitea de
multe ori un loc de muncă,
dar promisiunea nu era niciodată respectată
după plasament.

Uneori se profita de mine în timpul stagiilor
sau nu eram tratat bine.

Pentru că nu fac compromisuri și iau atitudine
pentru drepturile mele, am schimbat multe ateliere
cu locuri de muncă specifice sau stagii.

Când am ajuns la atempo, am descoperit că
această calitate este unul dintre punctele mele forte.

O pot folosi foarte bine în calitate de
autoreprezentant.

Lucrez la atempo de 15 ani.

Am realizat multe lucruri în calitate de
autoreprezentant.

De exemplu, țin conferințe despre
drumul meu către independență.

În acest fel pot încuraja
și alte persoane cu dizabilități de învățare.

Atunci când crezi în tine însuți
și nu te lași distras de la obiectivele tale,
poți realiza foarte multe.
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Explicaţii

Accesibil

Ceva ce este ușor de folosit de către
persoanele cu dizabilități, cum ar fi:

� Rampe pentru a intra în clădiri.

� Informație în ușor de citit.

� Informație în limbajul semnelor.

Actul Accesibilităţii

Actul accesibilităţii este o lege
făcută de Uniunea Europeană.

Fiecare ţară din Uniunea Europeană
trebuie să respecte Actul Accesibilităţii.

Actul Accesibilităţii spune ce trebuie să
facă companiile pentru a îşi face produsele şi
serviciile mai accessibile.

De exemplu:
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� telefoane mobile,

� computere,

� cărţi electronice,

� automate pentru bilete,

� transportul cu autobuzul sau trenul.

Agenţia Europeană pentru Drepturile Omului

Agenţia Europeană pentru Drepturile Omului
este numită AEDP pe scurt.

AEDP este o organizație.

O organizație este un grup de oameni care
lucrează împreună.

AEDP lucrează pentru a se asigura
că toți cei din Uniunea Europeană
pot să își folosească drepturile.

Alegeri

Alegerile decid cine va vorbi şi
va face alegeri pentru noi.
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Alegerile au loc în zone diferite.

De exemplu, când alegi un primar nou în orașul tău,
sau când alegi un nou președinte în țara ta.

Alegeri europene

Alegerile europene
sunt alegerile pentru Parlamentul European.

Când poţi să votezi la alegerile europene,
ai un cuvânt de spus asupra
cui vor fi noii Europarlamentari.

Europarlamentarii vorbesc pentru toate persoanele care
trăiesc în Uniunea Europeană.

Alegerile europene au loc la fiecare 5 ani.

Următoarele alegeri vor avea loc între 23-26 mai 2019.

Asistență medicală

Asistenţa medicală înseamnă serviciile oferite cuiva
care este bolnav sau trebuie să aibă grijă de sănătatea sa.

Asistenţa medicală implică mersul la medic,
luarea de medicamente şi obţinerea de sprijin
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pentru problemele de sănătate,
atât fizice, cât şi mentale.

Autoreprezentare

Autoreprezentarea este când persoanele
cu dizabilități intelectuale vorbesc în numele lor.
Aceste persoane se numesc autoreprezentanţi.

Comisia Europeană

Comisia Europeană lucrează cu Parlamentul European.

Comisia Europeană sugerează legi pentru discuție
Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene.

Se asigură și că legile asupra cărora s-a decis
sunt respectate de către statele membre.

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene este locul
unde se întâlnesc miniștrii naționali
din țările Uniunii Europene.

Se întâlnesc pentru a adopta legi
și a discuta despre politica Uniunii Europene.
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Consiliul Uniunii Europene
mai este numit Consiliul Miniștrilor.

Condițiile de lucru

Condiţiile de lucru înseamnă mediul de lucru
şi circumstanţele locului de muncă.

Sunt incluse aici orele de lucru,
drepturile legale şi responsabilităţile.

Condiţiile de lucru includ şi activitatea pe care
o persoană o desfăşoară folosindu-se de corpul
sau de mintea sa.

Discriminarea

Discriminarea înseamnă că sunteţi tratat(ă)
mai rău decât alte persoane sau că nu vi se oferă
şansele pe care le meritaţi.

Dizabilitate intelectuală

Dizabilitatea intelectuală înseamnă
că ești mai puțin capabil decât
ceilalți să înțelegi informația
și să foloseşti noi abilități.
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Asta face mai dificil să te descurci în
anumite părți ale vieții.

Dizabilitatea intelectuală începe
adesea înainte să fii adult.

Te afectează pentru întreaga viață.

Există lucruri care pot
face viața mai ușoară pentru
persoanele cu dizabilitate intelectuală.

De exemplu, informația în ușor de înțeles.

Unele persoane spun dizabilităţi de învăţare
în loc de dizabilităţi intelectuale.

Drepturile persoanelor cu dizabilități

Un drept este o regulă prin care se asigură că oamenii
sunt protejaţi şi pot avea şi face
ceea ce au nevoie pentru a duce o viaţă
demnă şi în siguranţă.

Drepturile persoanelor cu dizabilităţi sunt reguli
care se referă la vieţile persoanelor cu dizabilităţi.

De exemplu, dreptul la educaţie
sau dreptul de a avea un loc de muncă
şi de a trăi independent.
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ÉFOÉSZ

ÉFOÉSZ este o asociaţie a organizaţiilor care oferă
îngrijiri şi sprijin pentru reabilitarea persoanelor cu
dizabilităţi intelectuale în Ungaria.

Guvernul

Un guvern este un grup de oameni
care iau decizii despre cum să conducă țara.

De exemplu,

� pe ce să fie cheltuiți banii,

� despre transportul public,

� despre școli,

� despre spitale.

La fiecare câțiva ani sunt alegeri
pentru a vota pentru un nou guvern.

Hashtag

Pe reţelele sociale poţi să foloseşti simbolul #.

Acest simbol se numeşte hashtag.
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Poţi să scrii un cuvînt după simbolul de hashtag.

Dacă faci click pe acel cuvânt,
o să ajungi la toate mesajele
care au de-a face cu acel cuvânt.

De exemplu:

� Dacă scrii #incluziune
şi faci click pe cuvânt,
o să ajungi la toate mesajele care
au de-a face cu incluziunea.

� Dacă scrii #UniuneaEuropeană
şi faci click pe cuvânt,
o să ajungi la toate mesajele care
au de-a face cu Uniunea Europeană.

� Dacă scrii#Ascultaţivocilenoastre
şi faci click pe cuvânt,
o să ajungi la toate mesajele care
au de-a face cu Ascultaţivocilenoastre.

Incluziune Europa

Incluziune Europa este o organizație pentru
persoanele cu dizabilitate intelectuală și familiile lor.

Luptăm pentru drepturi egale și incluziune în Europa.

Vrem să facem o diferență în politicile europene.
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Am început în 1988.

Avem 75 de membrii în 39 țări europene.

Avem sediul în Bruxelles, Belgia.

Încadrarea în muncă

Încadrarea în muncă înseamnă că o persoană
munceşte şi este plătită pentru munca sa.

De obicei, încadrarea în muncă se bazează pe un contract
între lucrător şi persoana care asigură locul de muncă.

Aceasta din urmă este angajatorul.

Manifest

Un manifest este un text care explică
scopurile unei persoane sau ale unei organizaţii.

Este făcut adesea înaintea unor alegeri de către o
persoană sau o organizaţie care vrea să fie aleasă.

Unele manifeste sunt făcute
şi de către organizaţii pentru a le spune candidaţilor
ce este important pentru ele.

Oricine poate citi un manifest.
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Parlamentul European

Parlamentul European este un loc unde se iau
deciziile importante ale Uniunii Europene.

De exemplu, legile.

Membrii Parlamentului European (pe scurt, MPE)
iau aceste decizii și reprezintă toți oamenii
care locuiesc în Uniunea Europeană.

La fiecare 5 ani, persoanele care locuiesc
în Uniunea Europeană votează pentru MEPi din țara lor.

Tutela

Tutela permite unor persoane
să ia decizii legate de viața altor persoane.

Persoana care face alegeri pentru tine este tutorele tău.

Tutorele tău are capacitate legală.

Pot să decidă lucruri pentru tine,
cum ar fi unde să locuiești.

Uneori, persoanele sub tutelă nu au voie să voteze,
să se căsătorească sau să își crească copiii.
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Uniunea Europeană

Uniunea Europeană (pe scurt, UE) este un grup
de 28 de țări Numim aceste țări “state membre”.

S-au unit pentru a fi mai puternice politic şi economic.

UE face legi despre multe lucruri importante
pentru oamenii care locuiesc în aceste țări.

UE face legi în diferite domenii.

De exemplu:

� Legi pentru protecția mediului.

� Legi pentru fermieri.

� Legi pentru protecția consumatorilor.
Un consumator este cineva care cumpără lucruri.

UE mai face şi legi care sunt importante
pentru persoanele cu dizabilităţi.

De exemplu, Actul Accesibilităţii.

A mai făcut şi o lege care dă persoanelor cu dizabilităţi
mai multe drepturi atunci când călătoresc.

UE dă bani statelor member.

O parte din aceşti bani sunt folosiţi pentru
persoanele cu dizabilitate.
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Pilonul european al drepturilor sociale

Pilonul european al drepturilor sociale se asigură că
cetăţenii europeni au drepturi mai multe şi mai eficace.

Locuirea independentă

Locuirea independentă este când
persoanele cu dizabilități intelectuale
locuiesc în comunitate și au sprijin.

Înseamnă că pot:

� Să aleagă unde și cu cine să locuiască.

� Decid cum vor să își petreacă timpul.

� Să aibă aceleași experiențe ca ceilalți oameni

Organizația Națiunilor Unite

Națiunile Unite sunt o organizație internațională.

Lucrează pentru pace și securitate peste tot în lume.

Pe scurt, îi spunem ONU.

ONU are sediul în diferite locuri.
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De exemplu, este în New York, în Statele Unite ale
Americii, şi în Geneva, în Elveţia.

ONG
Organizații non-guvernamentale

Organizațiile neguvernamentale sau ONG-urile sunt în
general definite ca nonprofit și independente de
influența guvernamentală.

Partid politic

Un partid politic este un grup de oameni
care crede că ţara
ar trebui condusă într-un anumit fel.

Petiţie

O cerere făcută pentru ceva dorit, î
n special o cerere respectuoasă sau umilă,
ca unui superior sau unuia dintre cei cu autoritate.
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Platforma Europeană a Autoreprezentanților

Platforma Europeană a Autoreprezentanților
este compusă din grupuri de autoreprezentanți
din diferite țări din Europa.

Este numită PEA pe scurt.

A început în anul 2000.

Face parte din Inclusion Europe.

Podcast

Podcastul este un fișier audio pe care oricine îl poate
asculta în orice moment – fie cu o aplicație pentru
podcasturi, printr-un site-web sau un canal youtube.

Politician

Cineva care ajută la conducerea
ţării sau a unei părţi a ţării.

Sau cineva care ar vrea să facă asta.

De exemplu, politicienii sunt

� Primari
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� Miniştri

� Candidaţi în alegeri

Politici

Acțiuni sau practici ale guvernelor și instituțiilor.

Politicile încearcă să îmbunătățească situația.

Politicile pot fi un set de norme sau orientări
de urmat pentru atingerea unui anumit scop.

Reţele de socializare

Reţelele de socializare sunt paginile web şi aplicaţiile
care te lasă să creezi şi să distribui conţinut.

De examplu, poze, filmuleţe şi informaţii.

Apps este prescurtarea de la aplicaţii.

Aceste sunt unelte care te lasă să foloseşti
reţelele de socializare pe un telefon mobil sau tabletă.



Restricțiile de circulație

Restricţiile de circulaţie se adoptă atunci când
este necesar să se controleze o situaţie care
poate fi periculoasă.

În timpul unei pandemii precum cea de COVID-19,
ţările au impus restricţii de circulaţie pentru
a opri răspândirea virusului.

Școala online

Şcoala online este o modalitate prin care elevii
pot participa la ore folosindu-se de calculator
sau un alt de dispozitiv pentru a se conecta la internet.

Aceste ore pot avea loc cu ajutorul aplicaţiilor online
pentru întâlniri sau ore online.

Segregarea

Segregarea se produce atunci când cineva
este separat de ceilalţi din motive incorecte.

De exemplu, din cauza unei dizabilităţi.
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Strategia Europeană a Dizabilităţii

Strategia Europeană a Dizabilităţii este un text important.

Spune ce trebuie să facă Uniunea Europeană
pentru a se asigura
că persoanele cu dizabilităţi intelectuale din Europa
au aceleaşi drepturi ca ceilalţi.

Ușor de citit

Ușor de citit se referă la informația
scrisă într-un mod simplu astfel încât
persoanele cu dizabilități intelectuale
să poată înțelege.

Este important să folosim
cuvinte şi propoziţii simple.

Dacă sunt cuvinte greu de înţeles,
se oferă o explicaţie.

Textul trebuie să fie clar de văzut,
de exemplu, scris cu negru pe un fundal alb.

Trebuie să aibă mult spaţiu.

Limbajul uşor de citit foloseşte
adesea imagini pentru a explica
la ce se referă textul.



Cineva cu dizabilitate intelectuală
trebuie să verifice dacă informaţia
e uşor de înţeles.

Documentele ușor de înțeles au
adesea acest logo,
astfel încât să fie mai ușor de găsit.

Votul

Votul înseamnă să alegi
politicianul care să ne reprezinte
şi care ia decizii pentru noi.

Poţi să votezi în diferite domenii.

De exemplu:

� în oraşul tău
când alegi un nou primar

� în ţara ta
când alegi un nou preşedinte

� sau la alegerile europene,
când alegi noul membru al Parlamentului European.
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Contactați-ne și împărtășiți poveștile
voastre de autoreprezentare!

Website:
inclusion-europe.eu

Email:
secretariat@inclusion-europe.org

Telefon:
+32 2 502 28 15

Adresă:
Avenue des Arts 3, 1210 Brussels, Belgium

Facebook:
facebook.com/inclusioneurope

Twitter:
twitter.com/InclusionEurope

Abonați-vă pentru a primi Europa pentru noi când apare:
bit.ly/Inclusion_Europe_Newsletter

Cu sprijinul
Uniunii Europene

Ambitions. Rights. Belonging.

https://www.inclusion-europe.eu/
mailto:secretariat@inclusion-europe.org
https://facebook.com/inclusioneurope
https://twitter.com/InclusionEurope
https://bit.ly/Inclusion_Europe_Newsletter

