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Europa
pentru noi
Dacă îndrăznești să vorbești,
ești inclus!

Găsiți explicațiile pentru cuvintele îngroșate
la sfârșitul revistei Europa pentru noi
(paginile 27 la 38).
“Europa pentru noi” este disponibilă în:
z Engleză
z Franceză
z Germană
z Italiană
z Maghiară
z Portugheză
z Română
z Spaniolă
Mergi la www.inclusion-europe.eu/europe-for-us
pentru a găsi variantele în celelalte limbi.
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Introducere
Principalul subiect din newsletter-ul Europe for Us
este conferința Hear our Voices!
Este conferința organizată
de Platforma Europeană a Autoreprezentanților.
A avut loc în Graz, Austria, în septembrie.
Poți citi mai multe despre
conferința Hear Our Voices la pagina 6

Alte subiecte prezentate în newsletter-ul Europe for Us
sunt:
z

Seminarul nostru despre
cum să folosești internetul în siguranță
A avut loc la Comisia Europeană pe Probleme
Economice și Sociale.

z

Interviuri cu Jacqueline Pareys și Freddy Philippe

z

Deinstituționalizarea copiilor cu dizabilități
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Acesta este ultimul număr al newsletter-ului Europa
pentru noi! din anul 2019.
Tema anului 2019 este “Alegeri”.
Tema anului 2020 va fi “Educația”!

Sperăm să vă placă
acest număr al newsletter-ului Europe for Us!
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Conferința Auziți-ne vocile!:
“Dacă îndrăznești să vorbești,
incluziunea se întâmplă!”
Din 18 în 20 septembrie,
150 de autoreprezentanți din 18 țări
s-au întâlnit în Graz, Austria
pentru conferința Hear our Voices.
Conferința a fost organizată de Inclusion Europe
împreună cu organizația Lebenshilfe Austria,
la invitația primăriei din Graz.
Tema conferinței a fost “Vocea mea contează!”.
Autoreprezentanții au vorbit despre:
z

dreptul de a vota

z

cum să iei parte la viața politică.
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Unul dintre autoreprezentanții care au vorbit la conferință
a fost Elisabeta Moldovan, din România.
Elisabeta a vorbit despre experiența ei,
despre viața în instituții.

Manuel Lankmair din Austria
a vorbit despre un studiu pe care l-a făcut:
s-a uitat la website-uri și programe
ale partidelor politice din Austria
să vadă dacă sunt accesibile.

“Partidele politice mai au
de lucrat mult!”
Manuel a spus că partidele politice
mai au mult de lucru pentru
a-și accesibiliza programele.
În plus, nu numai partidele politice
au programe în variantă ușor de înțeles.

Antonio Hinojosa din Spania,
ne-a dat o veste bună din țara lui.
Cei care sunt sub tutelă în Spania
au, în sfârșit, dreptul să voteze!
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Thibeau Bastien din Belgia a ținut un workshop
despre cum să implice politicienii
și oamenii din mediul de afaceri
să sprijine o cauză.

La conferință, au fost câțiva autoreprezentanți care au
candidat la alegeri.
Unul dintre ei este Xavier Orno din Spania.
Xavier și alți autoreprezentanți
au candidat pentru alegerile locale în Spania.

“Sper că putem fi un exemplu
pentru ceilalți autoreprezentanți!”
Xavier speră că ceilalți autoreprezentanți
îi vor urma exemplul
și vor candida pentru alegeri în țările lor.
Alți autoreprezentanți au vorbit la conferință:
de examplu,
László Bercse din Ungaria.
László este vicepreședintele Inclusion Europe
și președintele EPSA.
László a spus că este important
ca persoanele cu dizabilități intelectuale
să decidă pentru ele.
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Senada Halilčević este fost președinte EPSA.
Senada a spus:

“Când persoanele cu
dizabilități intelectuale
sunt împiedicate să voteze,
nu se simt parte din societate.”
Persoanele cu dizabilități din Austria
au voie să voteze.
Două personae au discutat despre
cum persoanele cu dizabilități
sunt incluse în orașul Graz:
z

Siegfried Nagl, primarul orașului Graz,

z

Wolfgang Palle, care lucrează cu
persoanele cu dizabilități din Graz.
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Autoreprezentanții au spus ce schimbări
vor să vadă în oraș.
Acestea sunt aceleași lucruri pe care le-au spus anterior:
z

dreptul de a vota pentru cei sub tutelă

z

informații accesibile

z

angajare în muncă pentru persone cu
dizabilități intelectuale

z

deinstituționalizare

z

incluziune
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“Am mai mult timp pentru
alte lucruri acum”
1 Octombrie este Ziua Națiunilor Unite a
Persoanelor Vârstnice.
În această zi, celebrăm vârstnicii din toată lumea.
Unul dintre ei este Jacqueline Pareys.
Ea are 65 de ani.
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Jacqueline a lucrat pentru Inclusion Europe
mulți ani.
Ea și-a terminat lucrul acum,
și se va pensiona în curând.
Am avut un interviu cu Jacqueline să aflăm mai multe
despre viața ei și despre planurile ei.
Acesta este interviul cu Jacqueline:
Cum a fost viața ta?
Am crescut într-o instituție.
Pe timpul weekend-urilor mergeam la o familie adoptivă.
O familie adoptive este o familie care are grijă de tine
chiar dacă nu ești parte din familie.
Nu mi-am cunoscut niciodată părinții.
Familia adoptivă a devenit o adevărată familie
pentru mine.
Ce s-a întâmplat când ai devenit adult?
Am stat în diferite instituții,
Mai întâi într-un oraș belgian și apoi în Brussel.
Eram un grup mic de oameni acolo.
Dar nu îmi plăcea.
Alți oameni îmi spuneau ce să fac.
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Cum ai părăsit instituția?
Un angajat din instituție
mi-a spus că aș putea trăi independent.
Așa că am hotărât să am un loc al meu!
Ce locuri de muncă ai avut?
Prima oară, am lucrat într-un magazine de haine.
Puneam hainele pe raft.
Am făcut treaba aceasta pentru mulți ani,
dar apoi magazinul s-a închis.
Pentru o vreme, eu nu am mai lucrat.
Apoi am găsit un loc de muncă la Inclusion Europe!
La Inclusion Europe curățam birourile
și făceam curățenie.
Pregăteam cafeaua
și editam textele ușor de înțeles în franceză.
Poți să-mi povestești o întâmplare din vremea în care
lucrai la Inclusion Europe?
Era un angajat la Inclusion Europe
care avea mereu foarte multe documente pe birou.
Trebuia să îi spun mereu să facă loc
ca să pot să âi curăț biroul!
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Ce s-a schimbat de cand nu mai lucrezi?
Am mai mult timp pentru alte lucruri.
Cânt în mai multe coruri,
fac sport și mă joc cu pisica mea.
De asemenea, mă întâlnesc cu prietenii.
Care este mesajul tău către persoanele cu
dizabilități intelectuale?
Ar trebui să-și găsească un loc de muncă!
Știu că nu este tot timpul ușor.
Dar în felul acesta, ei pot câștiga niște bani
și pot să iasă și să întâlnească oameni noi.
Este foarte important.
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Criminalitate în mediul online
Fii în siguranță! este un proiect
în care persoanele cu dizabilitate intelectuală învață
cum să se protejeze de criminalitatea informatică.

Criminalitatea informatică este un abuz care are loc pe
internet.
De exemplu, dacă cineva îți trimite un mesaj prin care
te amenință că te va răni.
Sau dacă cineva încearcă să îți fure banii din cont.

Proiectul Fii în siguranță! a început în 2017
și se termină anul acesta.
Inclusion Europe a organizat un eveniment
la sfârșitul acestui proiect.
Evenimentul a avut loc la Comisia Europeană pentru
Economie și Afaceri Sociale.
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Diferiți oameni au vorbit .
Directorul Inclusion Europe, Milan Šveřepa a spus că
multe persoane cu dizabilitate intelectuală
încă nu pot accesa internetul
sau nu pot să aibă adresă de mail.

Magdalena Adamowicz vorbește cu Milan Šveřepa
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La eveniment, a fost un mesaj video
din partea lui Elissavet Vozemberg.

Alt vorbitor a fost Simon Lesur,
un autoreprezentant din Franța.
Simon a spus că a învățat multe
participând la acest proiect.

Vorbitori de la alte organizații
au venit, de asemenea.
Au spus că atunci când se întâmplă
criminalitate informatică,
cele mai multe persone nu se adresează poliției.
Doamna Adamowicz a spus că este dornică să ajute
lupta împotriva criminalității informatice.

Toți participanții în proiect
Vor continua să lupte împotriva criminalității informatice.
Scopul este să facem internetul mai sigur
pentru persoanele cu dizabilitate intelectuală.
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“Declarația Universală a
Drepturilor Omului
ar trebui tradusă în limbaj
ușor de înțeles”
Se organizează un atelier de scriere în variantă
ușor de înțeles, în Téteghem.
Téteghem este un oraș din nordul Franței.
Atelierul de scriere în limbaj ușor de înțeles este organizat
de membrul nostru francez,
“Papillons blancs de Dunkerque”.
“Papillons blancs de Dunkerque” înseamnă
“Fluturii albi din Dunkirk”.

În acest atelier,
persoanele cu dizabilități intelectuale
scriu și corectează texte în limbaj ușor de înțeles.
Atelieruul a câștigat multe premii.

Freddy Philippe lucrează
pentru a pregăti acest atelier.
L-am intervievat.
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De ce ai decis să mergi la acest atelier , în 2014?
La început am sprijinit organizația din Téteghem
cu texte ușor de înțeles.
Am făcut acest lucru timp de câțiva ani.
Apoi au făcut atelierul de scriere în limbaj ușor de înțeles
și managerul mi-a oferit un post.
Cum procedezi când traduci texte în variant
ușor de înțeles?
Folosești un memento?
Prima oară, managerii primesc documentele prin email.
După aceea le printează pe hârtie și ni le dau nouă.
Avem un instrument
care ne ajută să lucrăm mai bine.
Instrumentul se numește codul culorilor.
Codul culorilor vine cu 4 culori.
Culorile sunt:
z

galben:
păstrăm sau edităm informațiile din text

z

verde:
păstrăm cuvântul dificil dar îi dăm o definiție

z

albastru:
ștergem un cuvânt sau o propoziție

z

roz:
căutăm sinonime
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La atelier am creat un dicționar
cu definiții simple
care ne ajută să lucrăm.
Ce îți place la locul tău de muncă?
Îmi place că lucrez la subiecte diferite.
Învăț multe lucruri noi.
Din când în când, ne vizităm clienții,
în special muzee,
atunci când lucrăm pentru ele.
Sunt și lucruri care îți plac mai puțin?
Nu îmi place să traduc texte juridice
în limbaj ușor de înțeles.
Este pentru că textele juridice sunt scrise
folosind cuvinte foarte complicate.
Și textele sunt greu de înțeles.
De multe ori,
trebuie să ne uităm la definiția cuvintelor pe internet,
ca să le înțelegem și să le traducem.
De ce este limbajul ușor de înțeles important?
Limbajul ușor de înțeles este important
pentru diferiți oameni.
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De exemplu:
z

pentru oamenii care nu au franceza
ca limbă maternă

z

pentru oamenii bătrâni și copii,
ca să citească și să înțeleagă mai bine un text
dacă este complicat.

z

pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine un text

Eu, personal, cred că anumite texte
ar trebui traduse în limbaj ușor de înțeles.
De exemplu:
Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1789.
Când am intrat pe internet și am găsit
a versiune a bibliei în variantă ușor de înțeles
am constatat că este foarte bine scrisă.
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Copiii cu dizabilități trebuie să
crească în familile lor
Directorul Inclusion Europe, Milan Šveřepa,
a scris un articol pentru un website numit Apolitic.
Apolitic scrie știri pentru gverne.

În acest articol,
Milan vorbește despre deinstituționalizarea
serviciilor pentru copiii cu dizabilități.
Știm că viața în instituții
este foarte grea pentru copii.

De aceea, mulți copii nu mai trăiesc în instituții.
Ei pot sta cu familile lor.
Ei primesc support acolo unde locuiesc
și nu au nevoie să să mute din loc în loc.
Dar acest lucru nu se întâmplă
și pentru copiii cu dizabilități.

În Europa, cei mai mulți copii care trăiesc în instituții,
sunt copii cu dizabilități.
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Acești copii ar trebui să aibă o viață mai bună,
în afara instituților.
Politicienii pot ajuta la treaba aceasta.
Politicienii ar trebui să se asigure că acești copii
primesc:
z

Suport timpuriu

z

Educație bună

z

Un loc de muncă bun

Suport timpuriu înseamnă să ajuți copiii cu dizabilități
și familile lor foarte devreme,
imediat după ce s-au născut.
Sunt cazuri în care copiii cu dizabilități
primesc suportul de care au nevoie.
Dar acest lucru se întâmplă doar uneori.
Ar trebui să se întâmple tot timpul.
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Este timpul pentru o nouă
Strategie Europeană pe
Dizabilitate!
Strategia Europeană pe Dizabilitate 2010-2020
ajunge la sfârșit.
Comisia Europeană a întrebat ce cred
oamenii despre noua strategie.
EPSA a trimis opinia despre strategie
Comisiei Europene.

Noi credem că este importantă pregătirea unei noi
Strategii Europeane pe Dizabilitate.
Ea va fi valabilă până în anul 2030.
Mai sunt încă multe probleme
pe care Uniunea Europeană ar trebui să le rezolve.
De exemplu, sunt mulți oameni care trăiesc în instituții.
Persoanele cu dizabilități intelectuale, adesea,
nu sunt lăsate să decidă pentru ele.
Mulți copii și adulți cu dizabilități intelectuale
nu primesc nici un fel de educație.
Ei pot să meargă doar la școli speciale.
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2020 este anul educației!
Inclusion Europe vă urează an nou fericit!
Tema anului 2020 va fi Educația.

Educația este foarte importantă pentru incluziunea
persoanelor cu dizabilitate intelectuală.
Cu o educație bună, poți să ai un loc de muncă mai bun
și să ai o viață mai bună.

Pentru aceasta, vom face o campanie.
O campanie înseamnă să spui cât mai multor oameni
despre acest subiect.
De exemplu, pe rețelele de socializare
sau în discuțiile cu jurnaliștii.
Subiectul este educație incluzivă.
Activitățile vor fi publicate pe internet
și nu numai acolo.

Campania va începe în 24 ianuarie 2020,
care este Ziua Internațională a Educației .
Campania va continua în timpul
conferinței “Europe in Action”,
care va avea loc în Viena, Austria,
în perioada 27 - 29 mai.
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Prin această campanie, vrem să spunem
că educația este foarte importantă
pentru persoanele cu dizabilitate intelectuală.
Este foarte important pentru toată lumea.

Când sunt copii cu dizabilități în școli,
ceilalți copii ajung să-I cunoască.
În felul acesta, copiii pot să învețe
că toată lumea e diferită.
Și acesta este un lucru bun!

Campania se cheamă “Asta e ceea ce am învățat”.
Pe canalele de socializare, vom folosi hashtag
#Astaesteceamînvățat.

Mesajele campaniei sunt:
z

Educația este un drept al omului

z

Educația incluzivă e bună pentru toată lumea

z

Trebuie să schimbăm educația
ca toată lumea să primească o educație bună.

Abia așteptăm să lucrăm împreună la această temă!

pagină 26

Explicații
Accesibil
Ceva ce este ușor de folosit pentru persoanele cu
dizabilități.
Ca de exemplu:
z

rampe pentru a intra în clădiri

z

informații ușor de înțeles

z

limbajul semnelor

Alegeri
La alegeri decizi cine vorbește în numele tău
și face alegeri pentru tine.
Alegerile au loc în diverse locuri.
De exemplu, în orașul tău,
când alegi un nou primar.
Sau în țara ta,
când alegi un nou președinte.
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Angajare
Angajare înseamnă să plătești pe cineva să facă o treabă.

Autoreprezentare
Autoreprezentare este când persoanele
cu dizabilitate intelectuală vorbesc pentru ele.
Aceste persone se cheamă autoreprezentanți.

Canale de socializare
Canalele de socializare sunt website-uri și aplicații
care te lasă să creezi și să împărtășești conținuturi.
De exemplu, fotografii, video-uri și informații.
App e varianta scurtă pentru aplicație.
Acestea sunt instrumente care
te lasă să folosești canalele de socializare
de pe tabletă sau telefon mobil.

Comisia Europeană
Comisia Europeană lucrează cu Parlamentul European.
Comisia Europeană sugerează legi pentru
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.
Se asigură că legile care s-au votat,
sunt respectate de țările membre.
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Comitetul European pe Economie
și Afaceri Scociale
Comitetul Eurpean pe Economie și Afaceri Sociale
este o organizație în Uniunea Europeană.
Comitetul Eurpean pe Economie și Afaceri Sociale
se numește ‘EESC’ pe scurt.
EESC conectează societatea civilă
cu Uniunea Europeană.
Societatea civilă este formată din grupuri și organizații
care reprezintă cetățenii pe diferite probleme.

Consiliul Uniunii Europene
Consiliul Uniunii Europene
este locul unde ministerele naționale
din Uniunea Europeană, se întâlnesc.
Se întâlnesc să adopte legi și să vorbească despre politică
în Uniunea Europeană.
Consiliul Uniunii Europene este numit și
Consiliul Ministerelor.

Deinstituționalizare
Deinstitutionalizare este să ajuți oamenii
să se mute din instituții.
Este când oamenii care trăiesc în instituții primesc ajutor
să trăiască în comunitate.
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Dizabilitate intelectuală
Dacă ai o dizabilitate intelectuală,
înseamnă că e mai dificil pentru tine
să înțelegi informațile
și să înveți noi abilități,
decât le este celorlalte persoane.
Acest lucru face ca viața să fie mai dificilă.
Persoanele cu dizabilitate intelectuală
au, adesea, nevoie de suport la școală
și la locul de muncă.
Dizabilitatea intelectuală apare mult înainte
de a deveni adultși îți afectează întreaga viață.
Sunt lucruri care pot face viața mai ușoară
persoanelor cu dizabilitate intelectuală.
De exemplu, informații în limbaj ușor de înțeles.
Unii oameni spun dizabilități de învățare
în loc de dizabilități intelectuale.

Drepturile omului
Drepturile omului sunt drepturile
pe care toți oamenii ar trebui să le aibă.
De exemplu, dreptul la viață,
sau dreptul de a-ți spune părerea.
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Educația
Educația este atunci când înveți lucruri.
Poți învăța lucruri la școală, la universitate
sau într-un curs.
Poți învăța multe lucruri.
De exemplu, să citești și să scrii.
Poți învăța sarcinile la un loc de muncă.

Educație incluzivă, training sau angajare
Educație incluzivă, training sau angajar
înseamnă că oamenii cu dizabilități intelectuale
Pot învăța și munci împreună
cu alți oameni fără dizabilități.

EPSA
Platforma Europeană a autoreprezentanților
este alcătuită din organizații de autoreprezentanți
din diferite țări ale Europei.
Îi spunem pe scurt EPSA.
Este parte din Inclusion Europe.
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Europarlamentari
Membrii Parlamentului European sunt politicienii
care fac parte din Parlamentul European.
Le spunem europarlamentari.

Guvern
Un guvern este un grup de oameni
care iau decizii asupra felului în care se conduce o țară.
De exemplu:
z

cum se cheltuiesc banii

z

transport public

z

școli

z

spitale

O data la câțiva ani, au loc alegeri
și se votează un nou guvern.

Hashtag
Pe canalele de socializare poți folosi semnul #.
Acest simbol se cheamă hashtag.
Poți scrie un cuvânt după simbolul hashtag.
Dacă apeși pe acel cuvânt,
vei fi transferat la toate mesajele
care au legătură cu acel cuvânt.
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De exemplu:
z

Dacă scrii #incluziune și faci click pe el,
vei fi transferat către toate mesajele
care au legătură cu incluziunea.

z

Dacă scrii #HearOurVoices și dai click pe el,
vei fi transferat la toate mesajele
care au legătură cu Hear Our Voices.

Inclusion Europe
Inclusion Europe este o organizație
pentru persoane cu dizabilitate intelectuală
și familile acestora.
Luptăm pentru drepturi egale și incluziune în Europa.
Vrem, de asemenea, să facem o diferență în ceea ce
privește legile din Europa.
Am început în 1988.
Avem 76 membrii în 39 de țări europene.
Sediul este în Brussel, în Belgia.

Instituții
Instituțile sunt locuri unde oameni
cu dizabilități intelectuale trăiesc împreună
cu alți oameni cu dizabilități intelectuale.
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Trăiesc separat de ceilalți oameni.
Asta este ceea ce numim “segregare”.
Uneori, acest lucru se întâmplă fără voia lor.
Oamenii care trăiesc în instituții
trebuie să urmeze regulile instituției
și nu pot decide pentru ei.

Națiunile Unite
Națiunile Unite sunt o organizație internațională.
Lucrează pentru pace și securitate peste tot în lume.
Îi spunem UN, prescurtat.
Națiunile Unite au baze în tot felul de locuri.
De exemplu, există una în New York,
în Statele Unite ale Americii.
Și în Geneva, în Elveția.

Parlamentul European
Parlamentul european este un loc unde sunt luate
cele mai importante decizii ale Uniunii Europene.
De exemplu: legile.
Membrii Parlamentului European (pe scurt, MEP)
iau aceste deciziiși vorbesc în numele tuturor
oamenilor care trăiesc în Uniunea Europeană.
O data la 5 ani, oamenii care locuiesc în Uniunea
Europeană, își votează europarlamentarii.
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Partid politic
Un partid politic este un grup de oameni
care crede că țara ar trebui condusă într-un anumit fel.

Politică
Să conduci țara sau o parte a ei.

Politician
Cineva care ajută la conducerea unei țări sau a unei părți
a acesteia
sau cineva care ar vrea să facă acest lucru.
Politicieni sunt, de exemplu,
z

primarii

z

miniștrii

z

candidații la alegeri

Președinte
Persoana responsabilă de o întâlnire sau o organizație.
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Strategia europeană pe dizabilitate
Strategia europeană pe dizabilitate
este un text important.
Spune că Uniunea Europeană trebuie să
se asigure că persoanele cu dizabilități din Europa
au aceleași drepturi ca și ceilalți.

Tutelă
Tutela permite unor oameni
să ia decizii pentru alți oameni.
Persoana care ia decizii pentru tine
este tutorele tău.
Tutorele poate să decidă lucruri pentru tine,
ca de exemplu, unde trăiești.
Uneori, persoanele sub tutelă nu sunt lăsate
să voteze, să se căsătorească sau să aibă grijă de copiii lor.

Uniunea Europeană
Uniunea Europeană (pe scurt, UE) este un grup
de 28 de țări.
Numim aceste țări “state membre”.
Ele s-au unit
pentru a fi mai puternice economic și politic.
UE dă legi pe multe aspecte importante
pentru oamenii care trăiesc în țările ei.
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UE face legi pe mai multe domenii.
Câteva exemple sunt:
z

Legi care protejează mediul

z

Legi pentru fermieri

z

Legi pentru a proteja consumatorii
Un consumator este cel care cumpără lucruri.

Ușor de înțeles
Informația ușor de înțeles este accea
care este scrisă într-un mod simplu,
astfel încât persoanele cu dizabilități intelectuale
să poată înțelege.
Este important să folosești cuvinte și propoziții simple.
Dacă sunt cuvinte greu de înțeles, se oferă o explicație.
Textul trebuie să fie foarte ușor de văzut.
De exemplu, scrisul negru pe fundal alb.
Trebuie să fie foarte bine spațiat.
Ușor de înțeles folosește adesea imagini
să explice ceea ce e scris în text.
O persoană cu dizabilitate intelectuală trebuie să
verifice dacă informația este ușor de înțeles.
Documentele ușor de înțeles au și un logo,
așa că este foarte ușor să le identifici.
Sunt reguli despre cum ar trebui
să fie un document ușor de înțeles.
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Votul
Votul înseamnă să alegi
politicienii care ne reprezintă
și iau decizii pentru noi.
Poți vota în diferite locuri.
De exemplu:
z

în orașul tău când alegi un nou primar

z

în țara ta când alegi un nou președinte

z

sau la alegerile europene când alegi
noii membrii ai Parlamentului European (MEPs).
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Ambitions. Rights. Belonging.

Contactați-ne și împărtășiți poveștile
voastre de autoreprezentare!
Website:
inclusion-europe.eu
Email:
secretariat@inclusion-europe.org
Telefon:
+32 2 502 28 15
Adresă:
Rue d’Arlon 55, 1040 Bruxelles, Belgia
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

