HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

ИЗЈАВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕЗА ЗА
ПИТАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ИЗ ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА О КОМИСИЈИ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ О ПИТАЊИМА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Комисија за спровођење истраге о питањима особа са инвалидитетом ће
најбоље разумети проблеме особа са инвалидитетом које су дошле као
досељеници и избеглице и њихових породица ако их чује лично од њих.

Ово је прилика да испричате
своја искуства која се пружа
само једанпут у животу.
Изградимо бољу будућност
NEDA је национална организација за
питања особа са инвалидитетом (DPO
- Disabled People’s Organisation) која
промовише, штити и унапређује људска
права особа са инвалидитетом које су
дошле као досељеници и избеглице.
NEDA зна да су особе са
инвалидитетом које су дошле као
досељеници и избеглице најстручније
за сопствене животе. Ми смо те особе
које треба да информишу добру праксу,
допринесу доношењу бољих прописа
и увођењу бољих услуга и система
који ће бити свеобухватни, културно
примерени и испуњавати различите
потребе свих особа са инвалидитетом.
Ми желимо да створимо друштво које
ће поштовати наша људска права
и достојанство без обзира ко смо,
шта радимо, одакле долазимо, у шта
верујемо и/или који језик говоримо.

NEDA вас подстиче да Комисији за
спровођење истраге о питањима особа
са инвалидитетом доставите поднесак
на свом језику, ако вам је то лакше.
Охрабљујемо вас да члановима комисије
испричате каква искуства имате са
неправедним поступањем према вама.
Такође вас охрабљујемо да нам кажете шта,
по вашем мишљењу, треба да се промени
или деси да бисте ви могли да живите
живот који желите, равноправно са свим
другим људима. Ако сматрате да се због
вашег инвалидитета према вама поступа
неправедно у области стамбеног смештаја,
здравства, запошљавања, образовања,
превоза или услуга за особе са
инвалидитетом, онда то реците комисији
за спровођење истраге о питањима особа
са инвалидитетом.
Комисији можете да испричате
сва ваша искуства из свих области
вашег живота. То укључује, али није
ограничено на:
> ваш дом и породицу

> л окалне, државне или савезне владе
и њихове програме или услуге
> вашег лекара, болницу или друге
здравствене службе
> ситуације ван куће, на пример јавни
превоз, ресторане или тржне центре
и паркове.

Комисија за спровођење
истраге о питањима
особа са инвалидитетом
жели да чује вашу
причу.
Ако вам је потребна помоћ
да испричате своја искуства,
ступите у контакт са
организацијом NEDA и ми ћемо
вас повезати са неким у вашем
крају ко може да вам помогне.
02 6262 6867
ppo@neda.org.au

> о собу или службу која вам пружа услуге
за особе са инвалидитетом
> в ашу школу, TAFE или факултет или другу
образовну установу
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