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INFO O PROJEKCIE

INFO O EU FOR TRISOMY 21
Unia Europejska dla Trisomii 21
po angielsku zwana w skrócie  EU for Trisomy 21 
ma partnerów w całej Europie.

Tymi partnerami są lokalne organizacje
i organizacje założone przez rodziców.
Te organizacje chcą razem pracować,
aby życie osób z Zespołem Downa było łatwiejsze. 

EU for Trisomy 21 organizuje wydarzenia  
online i na żywo.
Te wydarzenia pomagają osobom z Zespołem Downa w Europie
zwrócić uwagę na swoje prawa  i ich bronić. 

EU for Trisomy 21 kieruje projektem o nazwie ‘Przyszłość jest nasza’.
‘Przyszłość jest nasza’ skłąda się z trzech wydarzeń online  
i jednego wydarzenia na żywo. 
Wszystkie odbędą się do końca lipca 2023. 

Członkowie Parlamentu Europejskiego
w maju 2022 przyjęli nowe unijne prawo wyborcze. 

To nowe prawo mówi, że:
Każdy obywatel Unii Europejskiej,
który ukończył 16 lat lub jest starszy
może głosować w wyborach 
do Parlametu Europejskiego.
To nowe prawo dotyczy także 
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
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Autonomia, być niezależnym i decydować
Widoczność, być zauważonym i usłyszanym
Zdrowie, dobrzy lekarze i wsparcie
Równe traktowanie, szacunek

Ekspertów
Rodziców
Polityków, osoby podejmujące decyzje
Self-adwokatów, osoby z zespołem Downa

Nowe prawo to dobra wiadomość.
Wiele krajów Unii Europejskiej nie dopuszcza do głosowania 
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Teraz każdy może głosować i brać udział w wyborach.
Unia Europejska ma jeszcze wiele do zrobienia. 
Unia Europejska musi przygotować informacje, które będą dostępne w
języku łatwym do czytania. 
Unia Europejska musi przygotować dostępne głosowanie tak,
aby każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną
mogła głosować w wyborach w 2024 roku.

Wiele osób z zespołem Downa 
będzie głosować po raz pierwszy.
EU for Trisomy 21 chce się upewnić,
że osoby z zespołem Downa są przygotowane
do wyborów w 2024 roku.
Unia Europejska i wybory 
muszą być dostępne dla osób z zespołem Downa. 

UE dla Trisomii 21 ma cztery cele:

Będziemy słuchać różnych osób:

Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się, 
porozmawiać i znaleźć lepsze pomysły, 
aby zmienić świat na lepsze dla osób z zespołem Downa.



Czas na wiĘkszĄ AutonomiĘ

Pierwsze wydarzenie EU for Trisomy 21 

z cyklu "Przyszłość jest nasza" ma tytuł

Czas na większą autonomię.

Każdy kraj w Europie ma inne prawo.

A przez to,  nie wszystkie 

osoby z niepełnosprawnościami 

mogą osiągnąć te same rzeczy.

Więc co oznacza niezależne życie dla

osób z Zespołem Downa? 

Trudno jest znaleźć równowagę

pomiędzy samodzielnym życiem 

a potrzebą pomocy. 

Osoba z zespołem Downa 

musi sama zdecydować:

Czego chcę?

Dotyczy to wszystkiego,

od sytuacji życia codziennego i pracy, 

po edukację.

Oraz pytanie, jak chcę głosować 

i wpłynąć na zmianę 

dla ludzi takich jak ja?

SPOTKANIE   7go grudnia 2022, godz. 18:00 na Zoomie
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Czas na wiĘkszĄ AutonomiĘ

Nasze grudniowe wydarzenie sprawi, że 

osoby z Zespołem Downa 

będą przygotowane na kolejne wybory.

I że Europa będzie na nie przygotowana!

Mamy nadzieję, że wiele osób z Zespołem Downa 

będzie uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Chcielibyśmy usłyszeć o Waszym życiu i doświadczeniach.

Nasze spotkanie będzie miało miejsce

7 grudnia a godzinie 18tej.

Spotkanie jest na Zoomie.

Można  zapisać się TUTAJ. PROGRAM
Powitanie i Wprowadzenie

Co to jest UE?

Łatwy język a Głosowanie 

Panel: Moje niezależne życie

Zakończenie i Pożegnanie

18:00

18:10

18:20

18:35

18:55

EU for Trisomy 21 wita
wszystkich uczestników, a po
przełamaniu lodów wprowadza
w temat. 

Prezentujemy film wyjaśniający
łatwym językiem, czym jest i jak
działa Unia Europejska.

Soufiane El Amrani (Inclusion
Europe) wyjaśnia, co będzie
oznaczało głosowanie w UE i
dlaczego łatwy język jest ważny.

Osoby z niepełnosprawnoscią z
całej Europy opowiadają o
swoich doświadczeniach
związanych z samodzielnym
życiem.
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https://forms.gle/ejdapbhFi3NYw8bV9


EUForTrisomy21.eu

@eufortrisomy21 @eufortrisomy21

@eufortrisomy21 company/eut21
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DLACZEGO JĘZYK-ŁATWY-DO-CZYTANIA JEST WAŻNY

Informacje w języku-łatwym-do-czytani są ważne 
dla osób z niepełnosprawonością intelektualną.
 

Są ważne dlatego, by osoby te mogły
- Uczyć się nowych rzeczy.
- Brać udział w życiu społecznym.
- Znać swoje prawa i ich bronić.
- Dokonywać własnych wyborów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ TUTAJ.
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