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Az befogadás
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megünneplése

A vastagon kiemelt szavak magyarázatát
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Itt: bit.ly/ReadEuropeForUs
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Inclusion Europe
a Világkongresszuson: óriási siker!

Az Inclusion International Világkongresszust tartott.
2018 május 30 és június 1. között tartották meg.
Az Egyesült Királyságban, Birmingham városában.
Az Inclusion Europe segített az esemény szervezésében.
A Világkongresszusra 1000 ember eljött.
500 értelmi fogyatékossággal élő ember is ott volt.
Jöttek olyanok, akiknek egy családtagja
értelmi fogyatékossággal élő ember.
Jöttek olyanok, akik értelmi fogyatékossággal
kapcsolatos témákkal foglalkoznak.
Jöttek segítők is.
A világ 71 országából érkeztek vendégek.

3

A Világkongresszus címe ez volt:
Tanulj, Inspirálj, Irányíts.
Inspirálni azt jelenti, hogy biztatunk valakit valamire.
Azt is jelenti, hogy utat mutatunk valakinek
a munkában, vagy a magánéletben.
Voltak munkacsoportok és beszélgetések.
Az emberek megosztották a saját történeteiket.
Az Inclusion Europe sok munkacsoportot szervezett.
Például az értelmi fogyatékossággal élők testvéreiről.
A Világkongresszus idején szervezték meg
a Nemzetközi Önérvényesítő Találkozót.
A Nemzetközi Önérvényesítő Találkozó egy esemény,
ahol az önérvényesítők találkoznak.
Számukra nagyon fontos témákról beszélgetnek.
Ilyen nagyon fontos téma például, hogy:
• milyen érzés a közösség tagjának lenni
• más emberekkel azonos jogaik vannak
• megilleti őket a választójog
• milyen, ha az embernek van munkája
• mit jelent az inklúzív oktatás
• mit jelent az intézményi kiváltás.
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Megünnepeltük az Inclusion Europe 30. születésnapját!
A buli témája ez volt: Az európai befogadás ízei.
30 tagszervezetünk megosztotta velünk nemzeti ételeit.
Bemutatták, mit tesznek
az értelmi fogyatékossággal élő emberek befogadásáért.
A buliban volt egy kívánságfa.
A kívánságfa lufikból készült.
Az emberek leírták egy papírra,
hogy mit kívánnak a befogadásért a jövőben.
Után odakötötték a papírt a fához.
Itt van néhány kívánság:
• Legyenek értelmi fogyatékossággal élők
a nemzeti kormányokban!
• Legyen elég pénz támogatni az önérvényesítőket
a világ minden részén!
Az Önérvényesítők Európai Platformja találkozott
a Világkongresszuson.
Arról beszélgettek,
hogy milyen tevékenységeket végeztek 2017-ben.
Sara Pickard maradt az önérvényesítő,
aki az Inclusion International-ben,
képviseli az európai önérvényesítőket.
Ha a Twitteren beírod ezt: #LearnInspireLead
akkor elolvashatod, miket mondtak még a résztvevők.
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Itt van néhány fotó a Világkongresszusról!
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Mennyit tudsz az
Önérvényesítők Európai Platformjáról?
Összeszedtünk neked néhány információt róla:

Mi az Önérvényesítők Európai Platformja?
Angolul EPSA-nak nevezzük.
2000-ben kezdte meg a működését.
Az Inclusion Europe része.
A tagjai önérvényesítő csoportok.
Európa különböző országaiból.
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Az EPSA céljai
Meg akarják erősíteni az önérvényesítő mozgalmat.
Szeretnék, hogy az emberek tudjanak
az értelmi fogyatékossággal élők
jogairól és szükségleteiről.
Szeretnék, hogy az emberek tudják,
mennyi mindenre képesek
az értelmi fogyatékossággal élő emberek.

Az Önérvényesítők Európai Platformjának
tevékenységei
Íme néhány dolog, amit az EPSA csinál.
Fontos európai ügyekről ad hozzáférhető információkat.
Például ilyen fontos ügy, hogy:
• hogyan kaphatunk megfelelő támogatást
• mik a hozzáférhető találkozók szabályai
• milyen a fogyatékossággal élő embereket
érintő tervei vannak az Európai Uniónak
• mi az a cselekvőképesség.
Az EPSA találkozókat szervez az önérvényesítőknek.
Azért, hogy megosszák egymással a gondolataikat,
és jobban megismerjék egymást.
Az EPSA arra képezi az önérvényesítőket,
hogy álljanak ki magukért.
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Az önérvényesítők az EPSA támogatásával,
tudnak beszélni azokkal az emberekkel,
akik az őket érintő fontos ügyekben hozzák a döntéseket.
Mint például politikusokkal.

Hogyan tudsz részt venni az EPSA-ban:
• Ha többet akarsz megtudni,
akkor nézd meg az EPSA honlapját:
www.self-advocacy.eu
• Vagy küldj nekünk emailt:
self-advocacy@inclusion-europe.org
• Itt olvashatod el a cikkeinket az önérvényesítésről:
bit.ly/SelfAdvocacyArticles
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Európának több önérvényesítőre
van szüksége ahhoz,
hogy az értelmi fogyatékossággal
élő emberek számára jobb életet
tudjon biztosítani!
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Az önérvényesítés
európai története

1997
Az Inclusion Europe megszervezte
az első önérvényesítők által tartott
találkozót Európában.

2000
Az EPSA megkezdte a működését
az Inclusion Europe részeként.

2003
Az EPSA megtartotta az első nagy találkozóját,
aminek a címe ez volt:
Együtt a hátrányos megkülönböztetés ellen.
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2007
Először jelent meg az Európa Nekünk hírlevél.

2011
Az EPSA megtartotta a második nagy találkozóját,
aminek a címe ez volt:
Halljátok meg a hangunkat.
Az EPSA elhatározta, hogy a jövőbeni találkozóit
Halljátok meg a hangunkat címmel tartja meg.

2017
Ebben az évben volt
az 5. Halljátok meg a hangunkat találkozót.
Ebben az évben volt
a Fogyatékossággal élő emberek Európai Parlamentje is.
A parlementben ott volt
nagyon sok értelmi fogyatékossággal élő ember is.
Harry Roche is beszélt ezen az eseményen.
Harry Roche az EPSA és az Inclusion Europe
egyik vezetője.
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Az befogadás 30 évének
megünneplése

A Világkongresszuson bulival ünnepeltük
az Inclusion Europe 30. születésnapját
Az ünneplés itt, a hitlevélben is folytatódik.
Ebből az alkalomból olyan embereket mutatunk be,
akik a befogadásért dolgoznak Európában.
Minden hónapban bemutatunk nektek valakit,
aki a Befogadás Hőse.
A mostani Hőseink,
Elisabeta Moldovan és Aimée Richardson.
Mindketten önérvényesítők.
A következő oldalokon olvashatjátok
a velük készített interjúnkat.
Tudj meg többet a születésnapunkról!
Üsd be, hogy #30yearsofInclusion
a Facebook-on és a Twitter-en.
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Interjú
Aimée Richardson-nal

Aimée Richardson Írországból származik.
Nagyon sok klassz dolgot csinált már életében.
Aimée hat hangszeren játszik.
A hangját adta egy híres ír mesefilm szereplőjének.
Aimée egy televíziós tehetségkutató műsorban
szereplő csoport tagja.
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Aimée munkája azt mutatja,
hogy mi mindenre lehetnek képesek
az értelmi fogyatékossággal élő emberek,
ha mások elfogadjak és befogadják őket.
Megkérdeztük Aimée-t a munkájáról.
Megkérdeztük Aimée-t,
hogy szerinte minek kellene változnia ahhoz,
hogy más fogyatékossággal élő emberek is
olyan munkát tudjanak végezni, mint ő.
Első kérdés:
Milyen hangszeren játszol?
Sok hangszeren játszom, például:

• hárfán

• ukulelén

• és furulyán
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Emellett, több hagyományos ír hangszeren is játszom,
mint például:
• ír furulyán

• mélyfurulyán

• és a bodhrán-on, ami egy ütős hangszer.
Második kérdés:
Mit szeretsz a hangszereidben?
Mindegyiket azért szeretem,
mert különböző a hangzásuk.
A hárfa gyönyörűen szól.
Nehéz rajta játszani, de én szeretek tanulni.

dgfka fdk

Úgy gondolom, hogy az ír furulyán
a legkönnyebb játszani.
Nagyon szeretem.
Kicsi, így bárhol lehet rajta játszani.
Erős a hangzása.
Amikor meghallják az emberek mindig táncra perdülnek.
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Aimée Richardson és
Lindsey Sedgewick,
az író,
Punky megtette.
Te voltál a hangja a Punky című televíziós sorozatnak.
Igen.
Punky az első mesefilm Down Szindrómás főhőssel.
Milyen érzés volt, amikor Punky híres lett Írországban?
Nagyon klassz volt!
Sok rádiós, televíziós interjúm volt.
Újságban is közöltek velem interjúkat.
Kétszer is voltam
szombat esti televíziós show műsorban.
Amikor az utcán sétáltam,
az emberek tudták, hogy ki vagyok.
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Harmadik Kérdés:
A főiskolán színésznőnek tanulsz.
Tanulási nehézségekkel küzdő,
fiatal felnőtteknek szóló kurzust végzel.
Igen, most végzem a második évemet.
Nagyon szeretem!
Miket tanulsz a színművészeti főiskolán?
Sok különböző dolgot tanulok.
Például,

• hogyan melegítsem be a hangomat,

• hogyan adjak elő hosszú szövegeket,

• és táncolni is tanulunk.

Tanulunk még a színházról is.
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Jacob McCarthy és Aimee Richardson.
A filmben vannak, a “dobos és az őrző”.
Negyedik kérdés:
Szerinted minek kellene változnia ahhoz,
hogy több értelmi fogyatékossággal élő ember
legyen színész?
Jobban kellene támogatni
az értelmi fogyatékossággal élő embereket,
abban, hogy színészetet tanuljanak.
A tanároknak képzéseket kellene elvégeznie,
hogy tudják milyen együtt dolgozni
értelmi fogyatékossággal élő emberekkel.
Több filmszerepet kellene írni
fogyatékossággal élő emberek számára.
Több fogyatékossággal élő embernek
kellene szerepeket kapnia.
A fogyatékossággal élő emberek
sok mindenben tehetségesek!
Ez csak egy részlete volt az interjúnknak.
A teljes interjút itt tudod elolvasni:
bit.ly/AimeeETR
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Interjú
Elisabeta Moldovan-nal

Elisabeta Moldovan a kép jobb oldalán látható.
Mellette Andreea-Raluca Herbei
és Zoltán Szövérdfi-Szép.

Elisabeta életének nagy részét intézményekben töltötte.
2012-ben Elisabeta kiköltözött az intézményből.
Önállóan kezdett el élni.
Elisabeta egy önérvényesítő szervezetben
kezdett el dolgozni Romániában.
A szervezete Ceva de Spus-nek nevezik.
Ceva de Spus az Inclusion Europe tagja.
Az Önérvényesítők Európai Platformjának is a tagja.
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Elisabetáról írtak egy könyvet.
A könyv címe: Eli-vé válni.
Románul és angolul is olvasható.
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Feltettünk néhány kérdést Elisabetának:
Első kérdés:
Miért lettél önérvényesítő?
Azért lettem önérvényesítő,
mert többet akartam tudni a jogaimról.
Rosszul bántak velem az intézményekben.
Azt akarom, hogy másokkal ne bánjanak rosszul.
Második kérdés:
Hogyan bánnak az értelmi fogyatékossággal
élőkkel Romániában?
Az értelmi fogyatékossággal élőkkel
sokszor bánnak rosszul Romániában.
Az értelmi fogyatékossággal élő emberek
kezdenek egyre többet megtudni a jogaikról Romániában.
De még mindig sok ember diszkriminálja őket.
Harmadik kérdés:
Mit tanultál, amióta az EPSA-nál dolgozol?
Mit értél el, amióta az EPSA-nál dolgozol?
Sokat tanultam.
Például azt, hogyan beszélgessek másokkal,
és hogyan tartsak nyilvános beszédet.
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Olyan témákról is tanultam, mint a nők elleni erőszak.
Megtanultam felismerni,
hogy mi számít diszkriminációnak.
Negyedik kérdés:
Kinek az ötlete volt a könyved megírása?
Sok ember akarta,
hogy a nyilvánosság elé álljak a történetemmel.
A történetemet az egyik barátom írta meg.
A könyvben vannak képek is.
Nehéz volt megosztani a történetemet másokkal.
De akartam, hogy az emberek tudják,
milyen egy intézményben élni.
Remélem, hogy a szülők a jövőben
nem hagyják majd a gyerekeiket intézményekben.

Ez egy rajz a könyvből.
Azt mutatja be, ahogy egy anyuka
egy intézményben hagyja
a kisbabáját.
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“Remélem, hogy az emberek,
akik intézményekben élnek
egyszer kijuthatnak onnan
és esély kaphatnak egy jobb életre.”
Ötödik Kérdés:
Mennyi ideig tartott amíg elmesélted a történeted?
Két évig tartott megírni a könyvet.
Havonta egyszer találkoztunk
egy kávézóban a barátommal,
aki rajzolta a képeket.
Egyszerre egy történeten dolgoztunk,
utána raktuk össze a történeteket.
Hatodik Kérdés:
Milyen érzés volt először
a kezedben tartani az elkészült könyvet?
Büszkeség töltött el.
Boldog voltam.
Milyen változásokat szeretnél látni Európában?
Azt szeretném,
hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek
képesek legyenek az önálló életvitelre.
Az értelmi fogyatékossággal élő embereknek
joguk van a jó élethez, mint mindenki másnak.
Itt többet megtudhatsz az Elivé válni című könyvről,
és arról, hogy hol vásárolhatod meg azt:
bit.ly/BecomingEli
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Az önérvényesítők
Peniche-ben
Az EPSA önérvényesítői tartottak egy találkozót
Peniche-ben, áprilisban.
Peniche egy város Portugáliában.

Ez egy fotó Peniche-ről, Portugáliában.
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A találkozón különböző dolgokról beszélgettek.
Beszélgettek az Inclusion Europe
Élet az Erőszak után című projektjéről.
Ez a projekt az intézményi erőszakról szól.
Az intézményben lakó fogyatékossággal élő nők
gyakran lesznek erőszak áldozatai.
Juultje Holla és Ellis Jongerius
adott elő a projektről.
Ellis önérvényesítő.
Együtt dolgozik Juultje-vel,
aki kutató ebben a projektben.

Az önérvényesítők a találkozón,
beszéltek más típusú erőszakról is.
Beszéltek arról, hogy mit kell tenni, amikor látjuk,
hogy erőszakos cselekmény történik.
Beszéltek arról, hogy a portugál rendőrség,
kapott képzést, arról,
hogy mit kell tennie, amikor
értelmi fogyatékossággal élő emberek ellen
követnek el erőszakot.
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Ezek Juultje rajzai, arról,
hogy milyen típusú erőszakot élnek át
az értelmi fogyatékossággal élő nők.
A fenti kép a fizikai erőszakot mutatja be.
Az alsó képen verbális abúzus látható.
Ez azt jelenti, hogy szóban bántalmaz a másik.
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Arról is beszéltek az emberek Peniche-ben,
hogy milyen munkát végeznek az EPSA tagjaként.
Az önérvényesítők felhívásokat készítettek,
hogy a Világkongresszuson megosszák másokkal.

Önérvényesítők együtt!

A felhívás az,
amikor megkérsz valakit, hogy tegyen valamit.
Azért, hogy a dolgok jobbra forduljanak.
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Ezek az önérvényesítők az EPSA tagjai.
Balról jobbra látható:
Senada Halilčević, Harry Roche,
Elisabeta Moldovan és Luminiţa Căldăraş.

Megtervezték, hogy mit fognak majd mondani
az Európai Parlamenti választásokról.
A választások a következő évben lesznek.
Az Inclusion Europe ír egy kiáltványt a választásokra.
Ebben a szövegben írunk arról,
hogy milyen változásokat szeretnénk elérni.
A kiáltvány megírásához segítségül szolgál
az EPSA felhívása is.
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Beszéltek még arról, hogy ki legyen az
Inclusion International európai képviselője.
Az az ember, aki tartja a kapcsolatot az
Inclusion International és az EPSA között.
A képviselő, más önérvényesítőktől gyűjt információkat,
és megosztja azt az Inclusion International-lal.
Peniche-ben megállapodtak az EPSA tagok,
hogy az európai képviselő részt vesz majd
az EPSA találkozókon és eseményeken.
Megegyeztek abban is, hogy azt akarják,
hogy továbbra is Sara Pickard
maradjon az európai képviselő.
A résztvevők nagyon élveztek a Peniche-i találkozót.
Hasznosnak találták.
Itt többet olvashatsz erről:
bit.ly/EPSAPeniche

30

Nehezen érthető
szavak magyarázata
Abúzus (Bántalmazás)
Abúzus az, amikor valaki rosszul bánik veled,
az is, amikor valaki kiabál veled.
Az is, amikor valaki bánt téged,
vagy erőszakos veled.

Cselekvőképesség
A cselekvőképesség azt jelenti,
hogy képesek vagyunk önállóan döntéseket hozni,
és választani dolgok között.
Vannak jogi szabályok, amik meghatározzák,
hogyan kell eldönteni,
hogy az ember cselekvőképes-e.
Az értelmi fogyatékossággal élő emberek számára
a cselekvőképesség azt jelenti,
hogy önállóan elvégezhetnek dolgokat.
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Például:

• Hozhatnak az életüket érintő döntéseket.
• Megházasodhatnak, családot alapíthatnak,
és gyermeket vállalhatnak.

• Köthetnek szerződéseket, például: munkaszerződést.
• Részt vehetnek a politikai életben,
és joguk van szavazni.

Diszkrimináció
A diszkrimináció az,
amikor rosszul bánnak veled,
és az is, amikor nincsenek egyenlő esélyeid.
Diszkrimináció, amikor ez azért történik,
mert fogyatékossággal élő vagy.
A diszkrimináció másokat is érint.
Például azokat az emberek, akiknek más színű a bőrük,
vagy az idős embereket.

EPSA
Lásd az Önérvényesítők Európai Platformja
(magyarázat a 38. oldalon).
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Európai Parlament
Az Európai Parlament az a hely,
ahol az Európai Unió
fontos döntéseit meghozzák.
Például: a pénzügyekről vagy a jogszabályokról.
Az európai parlamenti képviselők
hozzák meg ezeket a döntéseket.
Ők képviselik az Európai Unióban lakó embereket.
Az Európai Unióban lakó emberek
5 évente választják meg
a saját országuk európai parlamenti képviselőit.

Európai Unió (EU)
Az Európai Uniót röviden EU-nak nevezzük.
Az EU, Európa 28 országából álló csoport.
Ezeket az országokat tagállamoknak nevezzük.
Ezek az országok, azért működnek együtt,
hogy erősebbek legyenek.
Az EU a tagállamaiban élő emberek számára
fontos témákban alkot jogszabályokat.
Az EU különböző területeken alkot jogszabályokat.
Például:

• környezetvédelem.
• mezőgazdaság.
• fogyasztóvédelem.

A fogyasztó, az az ember, aki megvásárol dolgokat.
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Értelmi Fogyatékosság
Az értelmi fogyatékosság azt jelenti,
hogy az ember nehezebben ért meg bizonyos dolgokat,
és nehezebben tanul meg új dolgokat.
Ezért nehezebben tudja irányítani
életének egyes részeit.
Az értelmi fogyatékosság gyakran
a felnőttkorod előtt következik be.
De az egész életedre hatással van.
Vannak olyan dolgok,
amelyek könnyebbé tehetik az életet
az értelmi fogyatékossággal élő emberek számára.
Ilyen például a könnyen érthető kommunikáció.

Fogyatékossággal élők Európai Parlamentje
A Fogyatékossággal élők Európai Parlamentje,
az Európában lakó
fogyatékossággal élő emberek találkozója.
A találkozó Belgiumban, Brüsszel városában van.
Eddig 4 találkozót tartottak.
Legutoljára 2017-ben.
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Hozzáférhetőség
Hozzáférhető valami, ha az könnyen használható
a fogyatékossággal élő emberek számára,
mint például:

• A rámpák, az épületekbe való bejutáshoz.
• A könnyen érthető kommunikációval közölt információ.
• A jelnyelven közölt információ.
Inclusion Europe
Az Inclusion Europe
az értelmi fogyatékossággal élő emberekért,
és családjaikért működő szervezet.
Az értelmi fogyatékossággal élő emberek befogadásáért
és egyenlő jógaiért küzdünk Európában.
Változást akarunk elérni az európai döntéshozatalban.
1988-ban alakultunk.
39 európai országból 75 tagunk van.
A székhelyünk Belgiumban van, Brüsszel városában.

Inclusion International
Az Inclusion International
az értelmi fogyatékossággal élő emberekért,
és családjaikért működő szervezet.
Az egyenlő jogaikért harcol,
és az élet minden területére kiterjedő befogadásért.
50 évvel ezelőtt kezdte meg a működését.
115 országból 200 tagjuk van.
A székhelyük az Egyesült Királyságban,
London városában található.
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Intézmények
Az intézmény olyan hely,
ahol az értelmi fogyatékossággal élő emberek
együtt élnek más értelmi fogyatékossággal élő személlyel.
Más emberektől elzártan élnek.
Ezt szegregációnak nevezünk.
Ez gyakran a fogyatékossággal élő emberek
akarata ellenére történik.
Az emberek, akik az intézményekben élnek,
kötelesek követni az intézmény szabályait.
Nem hozhatnak önálló döntéseket.

Kiáltvány
A kiáltvány olyan szöveg, amelyben egy személy
vagy szervezet meghatározza a céljait.
A kiáltványt legtöbbször választások előtt készíti
az a személy, vagy szervezet,
amelyik azt akarja, hogy megválasszák.
A kiáltványt bárki elolvashatja.

Könnyen érthető kommunikáció
A könnyen érthető kommunikációval írt szöveg
egyszerűen megfogalmazott szöveg.
Az értelmi fogyatékossággal élő
emberek számára is érthető.
A könnyen érthető szövegeken található egy logo.
A logo alapján könnyebb felismerni
a könnyen érthető szövegeket.
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Vannak szabályok, amiket be kell tartani,
amikor könnyen érthető szövegeket írunk.
A könnyen érthető kommunikáció európai szabványairól
itt találsz információt:
easy-to-read.eu/hu

Nemzetközi Önérvényesítő Találkozó
A Nemzetközi Önérvényesítő Találkozó
egy nagy önérvényesítő találkozó,
ahova a világ minden tájáról érkeznek önérvényesítők.
Ez a találkozó 2018. május 31-én volt.
A találkozó része volt
az Inclusion International Világkongresszusának.
Az Egyesült Királyságban, Birmingham városában
tartották meg.

Önálló életvitel
Az önálló életvitel az,
amikor az értelmi fogyatékossággal élő emberek
közösségben élnek, és ehhez támogatást kapnak.
Ez azt jelenti, hogy:

• Ők választhatják meg, hogy hol és kivel éljenek.
• Ők dönthetik el, hogyan töltik az idejüket.
• Részesei lehetnek ugyanazoknak az élményeknek,
mint mások.

37

Önérvényesítés
Az önérvényesítés azt jelenti,
hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek
kiállnak magukért,
és más értelmi fogyatékossággal élő emberekért.

Önérvényesítők Európai Platformja
Az Önérvényesítők Európai Platformjának rövid neve: EPSA.
Az EPSA tagjai európai országok önérvényesítő
(magyarázat fentebb) csoportjai.
Az EPSA 2000-ben kezdte meg a működését.
Az Inclusion Europe tagja.

Politika
Egy emberekből álló csoport, mint például egy ország,
vezetésének és irányításának feladatai.
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Választás
Egy választás az az alkalom,
amikor az emberek eldönthetik,
hogy ki döntsön és beszéljen helyettük.
Különféle területeken vannak választások.
A városban vagy a kerületben, ahol laksz,
megválaszthatod az új polgármestert,
vagy az önkormányzati képviselőt.
Az országban, ahol élsz
megválaszthatod az új miniszterelnököt.

Világkongresszus
A Világkongresszus egy konferencia,
amire a világ sok országából érkeznek résztvevők.
Az Inclusion International Világkongresszusát,
ebben az évben Európában tartották meg.
A Világkongresszus fontos esemény
az önérvényesítők, a családtagjaik és azok számára,
akik együtt dolgoznak
az értelmi fogyatékossággal élő emberekkel.
Az esemény címe ez volt:
Tanulj, Inspirálj, Irányíts.
Az Egyesült Királyságban, Birmingham városában
tartották meg május 30. és június 1. között.
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Összefoglaló kérdések
Ebben a hírlevélben sok érdekes dologról olvastál.
Talán másoknak is szeretnél mesélni róluk.
A következő kérdések segíthetnek emlékezni ezekre.
Meséld el a barátaidnak, hogy:

1) Mi az Önérvényesítők Európai Platformja?

2) Hogy hívják az első mesefilmet,
aminek a főhőse Down Szindrómás?

3) Mi a címe az Elisabeta Moldovan életéről szóló könyvnek?
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Lépj kapcsolatba velünk!

Az Európai Unió
támogatásával

Oszd meg velünk a te önérvényesítő történetedet!
Email: secretariat@inclusion-europe.org
Telefonszám: +32 2 502 28 15
Cím: Rue d’Arlon 55, 1040 Brüsszel, Belgium
Weboldal: inclusion-europe.eu
Iratkozz fel az Európa Nekünk hírlevélre,
hogy elsőként értesülj
az új számokról: bit.ly/EuropeForUs

twitter.com/InclusionEurope
facebook.com/inclusioneurope
A képek jogai
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