Colecção SABIA QUE…?

É fundamental
informar as pessoas
sobre a Deficiência

Devem ser criadas condições
para que as Pessoas com
Deficiência tenham
oportunidades para:

 Mostrar o que as pessoas com
deficiência conseguem fazer;

Desenvolver as suas capacidades

 Ensinar todas as crianças a
respeitar as pessoas com deficiência;

Desenvolver a sua dignidades, a

 Pedir à Comunicação Social
para mostrar as pessoas com
deficiência de forma positiva;

e talentos;

personalidade e auto-estima;
Desenvolver as suas capacidades
mentais e físicas.

 Apoiar o trabalho de sensibilização sobre as pessoas com deficiência e os seus direitos.
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As pessoas com
deficiência têm
o mesmo direito
das outras
pessoas a fazer
parte da
sociedade



Inclusão Social
Incluir quer dizer fazer parte,
inserir, introduzir.
E inclusão é o acto ou efeito
de incluir.

Assim, a inclusão social das
pessoas com deficiências
significa torná-las participantes da vida social, econômica e
política, assegurando o respeito aos seus direitos.

As pessoas com deficiência têm o
direito a viver de forma independente e a participar na sociedade.



Se a pessoa com deficiência precisar de alguém que fale e/ou decida
por si, têm de existir regras para
que isto seja bem feito.



Ninguém pode tirar a liberdade a
uma pessoa por causa da sua deficiência.



As pessoas com deficiência devem
estar protegidas, como as outras
pessoas, contra trabalhos forçados
ou obrigatórios.



As pessoas com deficiência têm o
direito a participar na vida pública
e política, tal como as outras pessoas.

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência—Agora fácil de ler e entender.
FENACERCI / INR

O seu familiar com deficiência
tem ou teve oportunidade de:


Ter o seu próprio emprego?



Frequentar a escola ?
Exercer o seu
direito de voto?




Ir todos os lugares e eventos sem qualquer tipo de
restrição e
com autonomia?

Aceitaria que o seu
familiar com deficiência
casasse
e
construísse uma família?

