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Európában



Mi az EPSA?

Az EPSA az Európai Önérvényesítő Platform.

Az EPSA az Inclusion Europe része. 

2000-ben alakult. 

Az EPSA célja, 

hogy összefogja és erősítse 

az önérvényesítést egész Európában.

https://www.inclusion-europe.eu/


Kik az EPSA tagjai és vezetői?

Az EPSA-nak összesen 19 tagszervezete van, 16 országból.

Olyan szervezetek lehetnek tagok, amiket

 önérvényesítők vezetnek

 önérvényesítők is vannak a vezetőségében.

Az EPSA vezetői is önérvényesítők. 

A vezetőket 2 évre választja a közgyűlés. 



A EPSA vezetői

Balról jobbra: 

 Andreas, Ausztria

 Elisabeta, Románia

 László, Magyarország

 Harry, Egyesült Királyság

 Oswald, Ausztria 

(a háttérben, a fotón)



Mivel foglalkozik az EPSA?

Kétévente megrendezzük 

a Hear Our Voices (magyarul: Halljátok meg a hangunk) nevű

önérvényesítő konferenciát.

De a munka egész évben folyik:

 vezetői ülések

 Skype-megbeszélések

 találkozók politikusokkal, Brüsszelben.



Vezetői képzés

Minden évben, Brüsszelben vezetői képzést tartunk

önérvényesítőknek és családtagjaiknak.

A képzés arról szól, 

hogy hogyan tudjuk képviselni az érdekeinket EU-s szinten. 

A képzés egyik napja általában az Európai Parlamentben zajlik,

ahol EU parlamenti képviselőkkel találkozunk. 



Hear Our Voices konferencia, 2019

2019-ben Grazban, Ausztriában volt.

18 országból, összesen 150 önérvényesítő és segítő vett részt.

A konferencia arról szólt,

hogy hogyan tudunk részt venni a politikai életben

és hallatni a hangunkat úgy, 

hogy a döntéshozók is meghallják.



Üzenetek

A konferencia résztvevői üzeneteket fogalmaztak meg.

Az üzeneteket továbbítani fogjuk 

az európai uniós döntéshozók felé.

A legfontosabb üzenetek a következők:



1. Választójog

 Minden értelmi fogyatékossággal élő embernek

legyen választójoga, Egész Európában!

 Aki szavazhat, kapjon könnyen érthető tájokoztatást 

a választásokról és a pártok programjairól.



2. Önálló életvitel

 Minden országban zárják be az intézeteket!

 Kapjunk valódi támogatást az önálló élethez!



3. Támogatott döntéshozatal

 Az érintettek a támogatott döntéshoztatalt vegyék igénybe

a gondnokság helyett.

 Hosszú távon: szűnjön meg a gondnokság!

 Kapjunk megfelelő támogatást ahhoz,

hogy mi döntsünk az életünkről.



4. Tanulás és munka

 Mi is kapjunk valódi munkát, rendes fizetésért!

Pénz nélkül nem tudunk önállóan élni.

 Jó oktatásra van szükségünk. 

 Szeretnénk hasznos dolgokat tanulni.

 Szeretnénk másokkal együtt tanulni.



5. Mi is tudunk segíteni

Mi is képesek vagyunk segíteni másoknak. 

Például:

 Képzéseket tartani politikusoknak és más döntéshozóknak.

 Könnyen érthetővé tenni bonyolult információkat.

Több országban önérvényesítők fordítják könnyen érthetőre 

a pártok választási programjait. 



További információk

Europe for Us (magyarul: Európa Nekünk) című hírlevél

 könnyen érthető 

 évente 5 alkalommal jelenik 

 az önérvényesítéssel kapcsolatos híreket közli, egész Európából 

 az interneten terjesztjük

 6 különböző nyelven lehet olvasni

 a magyar fordítást az ÉFOÉSZ munkatársai végzik.

Letölthető innen: 

http://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/?page_id=26

http://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/?page_id=26


Az EPSA honlapja:

http://self-advocacy.eu/

http://self-advocacy.eu/

