Европска стратегија за
правата на лица со
попреченост

Лесно читлива верзија
„Лесно читливо“ е начин
информациите да се направат пристапни
за лицата со интелектуална попреченост,
но да можат да ги разберат и сите други лица.
Овој текст е напишан од Лила Силвити
и проверен од Софијан Ел Амрани.
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Европската Унија е група
од 27 земји во Европа.
Овие земји се заедно
за да ги подобрат работите за луѓето,
и да ги направат полесни и побезбедни.

Европската Комисија е тело во Европската Унија
кое ги води нејзините секојдневни работи.
Презема активности и предлага закони за Европската Унија.
Европската Комисија презема активности
за да ги заштити правата на лицата со
попреченост.
Во февруари 2021 година, Европската Комисија
направи нова европска стратегија за правата на
лица со попреченост за 2021 – 2030 година.
Накратко, ја викаме „Европска стратегија за
попреченост“.
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Европската стратегија за попреченост е план
кој кажува како ќе работи Европската Унија
за да ги заштити правата на лицата со
попреченост во следните 10 години.
Со овој план, Европската Комисија сака да обезбеди дека
сите лица со попреченост можат да ги уживаат своите права
и да ги имаат истите можности во животот како и сите други.
За тоа да се случи, во следните 10 години
Европската Комисија ќе работи за да обезбеди
дека сите лица со попреченост можат:
• Да се движат и слободно да живеат во секоја земја од
Европската Унија.

• Да ја добиваат вистинската поддршка за да имаат добар живот.
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• Да живеат самостојно.
Тие не треба да живеат во институции далеку од
своите семејства и пријатели.

• Да бидат дел од заедницата заедно со другите луѓе.
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• Да носат свои одлуки за нивниот живот.
На пример, тие имаат право да одлучат
каде, како и со кого сакаат да живеат.

• Да ги имаат истите можности да учат и
да работат како и сите други лица.
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• Да имаат пристап до здравствена заштита
и други важни работи и сервисни служби.

• Дека кон нив се однесуваат на праведен
начин и со почит.
Не треба да се забораваат или кон нив
лошо да се однесуваат бидејќи имаат
попреченост.
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Европската Комисија ќе работи заедно
со сите земји во Европската Унија
за да направи овој план да успее
и да ги заштитува правата на лицата со попреченост.
Повеќе информации
Доколку имате прашања, обратете се на:
EMPL-C3-UNIT@ec.europa.eu.

Превод на македонски јазик:
Републички центар за поддршка на лица со
интелектуална попреченост - ПОРАКА
poraka@t.mk
www.poraka.org.mk
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