Подкрепа за хората
с увреждания да
участват в политиката
Лесен за
четене формат
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Въведение
Това е документ за подкрепа на
хората с увреждания да участват в
политиката.

Около 1 милиард души по света
имат увреждане.

Хората с увреждания имат
различна нужда от подкрепа.
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Човек с физическо увреждане
трудно се придвижва.

Човек с физическо увреждане
може да използва инвалидна
количка.

Човек със сензорни увреждания
трудно може да вижда.
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Човек със сензорни увреждания
може да чува трудно.

Човек с психосоциални
затруднения може да се чувства
зле по отношение на самия себе
си и света около него.

Човек с интелектуални
затруднения трудно може да
заучава нови неща.
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Хората с увреждания имат същите
права като другите хора.
Те се наричат човешки права.

Има юридически документ,
наречен Конвенция за правата на
хората с увреждания.
Конвенцията ни казва, че хората
с увреждания имат право да
участват в политиката и да
гласуват.
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Подкрепа за хората с увреждания
Част от Конвенцията, наречена
член 29, говори за хората с
увреждания, които участват в
политиката и изборите.

Част от Конвенцията,
наречена член 12, говори за
равнопоставеност пред закона на
хората с увреждания.
Член 12 също така говори за
хората с увреждания, които
получават подкрепа при вземане
на решения и упражняване на
правата им.
Можете да участвате в политиката
като гласувате.
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Можете да участвате в политиката
като научите повече за изборите и
политиката.

Можете да участвате в политиката
като се присъедините към
политическа партия.

Можете да участвате в политиката
като работите в предизборна
кампания.
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Можете да участвате в политиката
като станете кандидат на избори.
Кандидат на избори е човек,
който иска да работи като
политик.
Кандидатът на избори иска
хората да гласуват за него.
За хората с увреждания може да е
трудно да участват в политиката.
Има няколко причини за това.
Информацията за политиката
може да бъде трудна за
разбиране.
Понякога хората си мислят,
че хората с увреждания не се
интересуват от политика.
Това се нарича стереотип.
Стереотипът е вярване за група
хора. Стереотипите често могат
да бъдат погрешни.
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Хората с увреждания често не са
включени в политиката.
Това се нарича дискриминация.
Дискриминация е когато към
човек или група хора не се отнасят
справедливо.

Няма достъпна информация за
хора с интелектуални затруднения
в областта на политиката.

Понякога местата, където се
прави политика, са недостъпни.
Хората, които използват
инвалидни колички или патерици,
може да не могат да влязат в
някои сгради, където се прави
политика.
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Хората, които се нуждаят от
подкрепа, за да чуват, може да
не успяват да чуват достатъчно
добре на местата, където се
прави политика.

Важно е хората с увреждания
да имат шанса да участват в
политиката.

Този документ обяснява как
хората с увреждания могат да
участват в политиката.
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Този документ обяснява
как политическите партии и
парламентът могат да направят
политиката достъпна за хората с
увреждания.

Политическата партия е група от
хора, които имат сходни идеи за
политики и закони.

Парламентът е група от хора,
които създават закони.
Парламентът също така решава
какви политики трябва да следва
страната.
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Политически партии
Политическите партии могат да
помогнат на хората с увреждания
да участват в политиката.
Политическите партии трябва
да работят с организации,
които имат информация и
опит по въпросите на хората с
увреждания.
Политическите партии трябва
да работят с организациите на
хората с увреждания.
Организациите на хората с
увреждания могат да помогнат
на политическите партии да
разберат от какво се нуждаят
хората с увреждания.
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Политическите партии трябва
да работят с Централната
избирателна комисия.
Централната избирателна
комисия отговаря за подготовката
и провеждането на изборите.
Централната избирателна
комисия помага на всички
политически партии да се уверят,
че изборите се провеждат
правилно.

Политическите партии трябва
да разгледат всички начини,
по които могат да помогнат на
хората с увреждания да участват в
политиката.

Това се нарича оценка на
достъпността.
Политическите партии трябва да
имат политика за достъпност.

Политиката за достъпност
означава, че има ясна
информация за това как достъпът
до сгради да стане по-лесен.
Политиката за достъпност
означава, че има ясна
информация за това как да се
направи информацията лесна за
разбиране.
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Тази политика трябва да говори
за допълнителни начини да се
помогне на хората с увреждания
от недостатъчно представени
групи да участват в политиката.

Политическите партии може
да имат нужда от наставници,
които да помогнат на хората
с увреждания да участват в
политиката.
Наставникът е човек, който дава
помощ и съвети.

Политическите партии трябва да
гарантират, че предизборните
материали са достъпни.
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Политическите партии трябва да
гарантират, че местата, на които
се срещат, са достъпни за хора с
физически увреждания.

Информацията за политиката
трябва да бъде аудио и визуална.
Аудио информацията е
информация, която можете да
чувате.
Подкаст – запис, който може да
слушате по всяко време. Това е
вид аудио информация.

Визуалната информация е
информация, която можете да
видите.
Плакат или лесен за разбиране
документ са видове визуална
информация.
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Аудио-визуалната информация
съдържа информация, която
можете да чуете и видите
едновременно.
Видеото е вид аудио-визуална
информация.

Политическите партии имат
важна задача да направят
информацията за политиката
лесна за разбиране.
Това гарантира, че хората с
увреждания могат да правят
информиран избор за политиката.

Дадена политическа партия може
да реши да има квота от хора с
увреждания за избори.
Квотата е определен брой
кандидати с увреждания от
политическата партия.
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Кандидатите с увреждания
не е нужно да говорят само
за проблеми на хората с
увреждания.
Важно е кандидатите с
увреждания да имат подкрепа да
говорят и по различни въпроси.

Персоналът, работещ за
политическа партия, се нуждае от
обучение по отношение на хората
с увреждания.
Обучението може да помогне на
персонала да работи добре с хора
с увреждания.
Обучението може да помогне
на персонала да разбере как да
направи разумни улеснения за
хората с увреждания.
Разумните улеснения са нещата,
които хората могат да направят,
за да улеснят хората с увреждания
да участват в политиката.
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Парламент
Демокрацията е много важна
част от управлението.
Демокрацията означава,
че хората в дадена държава
гласуват, за да изберат парламент
или президент.

Управление означава, че
Парламентът прави закони и
политики за страната.

Важно е Парламентът да включва
всички хора в управлението.
Важно е Парламентът да
включва хората с увреждания в
управлението.
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Парламентът трябва да разгледа
всички начини, по които могат да
помогнат на хората с увреждания
да бъдат част от управлението.

Парламентът трябва да работи
с организациите на хората с
увреждания.
Организациите на хората с
увреждания могат да помогнат
на Парламента да работи
по-добре за включване на хората
с увреждания.

Парламентът трябва да гарантира,
че законите гарантират правата на
хората с увреждания.
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Някои хора с увреждания се
нуждаят от подкрепа, за да
вземат решения.
Това се нарича подкрепено
вземане на решения.

Парламентът трябва да гарантира,
че законите на страната не
отнемат правото на човек да
участва в политиката.

Член 12 от Конвенцията казва, че
Парламентът трябва да подкрепи
хората с увреждания да гласуват.
Член 29 от Конвенцията също
така ни казва, че Парламентът
трябва да подкрепи хората
с увреждания, за да бъдат
кандидати на избори.
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Парламентът трябва да подкрепи
хората с увреждания да участват в
политиката.

Член 4 от Конвенцията казва, че
Парламентът трябва да получи
мнения от хора с увреждания по
теми, свързани с уврежданията.
Парламентът също трябва да
получи мнения от хората с
увреждания по други теми.

Важно е да запомним, че хората
с увреждания се интересуват от
много различни теми.
Има много достъпни начини да
получите мненията на хората с
увреждания.
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Информацията може да се
предоставя в аудио и визуални
формати.
Информацията може да бъде
предоставена в лесен за
разбиране формат.

Информация може да се дава на
достъпни места.
Информацията може да бъде
пусната в интернет, така че
хората, които не могат да пътуват,
да бъдат също включени.

Конвенцията за правата на хората
с увреждания казва, че хората с
увреждания трябва да имат равни
възможности да участват във
всички сфери на живота.
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Заключение
Участието в политиката е част от
живота на хората с увреждания.

Политическите партии и
Парламентът могат да направят
много, за да помогнат на хората
с увреждания да участват в
политиката.

Участието на хората с увреждания
в политиката ще осигури един
по-справедлив и достъпен за
всички хора свят.

23

Този документ следва Европейските стандарти за улесняване
на четенето и разбирането на информацията.
Научете повече на: https://easy-to-read.eu

