București, 10 iunie 2016

100 de scaune rulante vor fi donate în cadrul evenimentului “Nu sunt invizibil” - o
campanie antidiscriminare pentru persoanele cu dizabilități

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune – A.P.A.A. va dona 100 de fotolii rulante
persoanelor cu dizabilități, în cadrul campaniei “Nu sunt invizibil”, organizată în București, în
perioada 10-11 iunie 2016, în parteneriat cu Consiliul Național al Dizabilității din România.




În România sunt peste 765.000 de persoane cu dizabilități.
Femeile reprezintă 53,10% din totalul persoanelor cu dizabilităţi.
Numărul persoanelor cu handicap grav reprezintă 35,99% din total, cele cu
handicap accentuat 52,32%1.

“Orice distanță de parcurs în oraș, oricât de mică ar fi, este o mare provocare pentru
persoanele cu dizabilități. Problemele legate de mersul cu transportul în comun, accesul în
clădiri, chiar și mersul pe stradă, aproape imposibil din cauza bordurilor prea înalte, nu fac
decât să îndepărteze persoanele cu dizabilități de la viața comunității, să le limiteze
mișcările, să le izoleze. Este foarte greu să te deplasezi prin București dacă ești într-un
fotoliu rulant, este dificil și să manevrezi un scaun cu rotile în care se află o persoană cu
dizabilități. Pentru cei care au îndoieli sau care vor să afle cum e să depinzi de scaunul
rulant, am organizat un traseu special, cu rampe și borduri, obstacole cu care persoanele cu
dizabilități se confruntă în fiecare zi. Oamenii cu dizabilități nu sunt invizibili, să nu ne facem
că nu îi vedem. Problemele cu care ei se confruntă sunt reale, să nu ne facem că nu există.
Vom dona 100 de fotolii rulante pentru persoanele care au nevoie. Tot ce trebuie să facă
acestea este să trimită un email la: apaaro@gmail.com sau o scrisoare la adresa: APAA, str.
Ioniță Cegan nr 3, bl P27, ap 1, sector 5, București și să atașeze o copie după cartea de
identitate și o copie după certificatul de dizabilitate sau o scrisoare eliberată de medic care
să certifice că au nevoie de scaun rulant”, a declarat Rozalina Lăpădatu, preşedinte al
Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune – A.P.A.A
În cele două zile ale campaniei “Nu sunt invizibil”, vor fi organizate un marș în scaune cu
rotile, pe traseul Piața Unirii – Parcul Tineretului, un traseu cu rampe și borduri, pentru ca
publicul larg să experimenteze cum este să depinzi de scaunul rulant, demonstrații sportive,
un concert susținut de artiști – persoane cu dizabilități și seminarii pe teme de alimentație,
kinetoterapie, drepturile persoanelor cu dizabilități etc.

1

Date statistice la 31 decembrie 2015 oferite de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități.

“Pe hârtie, persoanele cu dizabilități beneficiază de drepturi și de șanse egale. Autoritățile
publice sunt obligate, prin lege, să asigure acces neîngrădit, adică fără limitări și restricții,
persoanelor cu dizabilități la tot ceea ce înseamnă mediu fizic. În realitate, să ieși din casă,
dacă trebuie să folosești un scaun rulant, este descurajant și umilitor. Ne dorim ca
evenimentul “Nu sunt invizibil” să fie mai mult decât un exercițiu de sensibilizare şi
conştientizare a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, să fie și un
imbold pentru autorități să aplice legile”, a declarat Daniela Tontsch, președinte al
Consiliului Național al Dizabilității din România.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR campaniei “Nu sunt invizibil”, 10-11 iunie 2016,
București
Vineri, 10 iunie 2016
Piața Unirii (Horoscop) – Parcul Tineretului, Intrarea Șincai
11:30 – 13:00 Marșul persoanelor cu dizabilități
Parcul Tineretului, Intrarea Șincai
13:00 – 19:00 Demonstrații sportive
Traseu cu obstacole: rampe, borduri
19:00 – 21:00 Concert susținut de artiști, persoane cu dizabilități
Artiști: Marlene Hristea
Zoltan Butuc
Tic Petroșel
Sâmbătă, 11 iunie 2016
Parcul Tineretului, Intrarea Șincai
Seminarii:
10:00 – 11:00 Antioxidanții din alimente și din suplimente – Dr Lidia Cremer
11:00 – 12:00 Să învățăm să ne planificăm activitățile - Rozalina Lăpădatu
12:00 – 13:00 Cum pot fi accesate servicii de kinetoterapie la domiciliu - Alexandra Răuț
10:00 – 14:00 Demonstrații sportive,
Traseu cu obstacole: rampe, borduri
Accesul jurnaliștilor este permis pe toată durata desfășurării evenimentelor.

Despre APAA - Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune – A.P.A.A. s-a înfiinţat pentru
a oferi suport persoanelor şi familiilor celor afectaţi de aceste boli. Principalele obiective ale
Asociaţiei sunt reintegrarea socială şi profesională a pacienţilor cu afecţiuni autoimune,
consilierea de specialitate a pacienţilor şi familiilor lor, precum şi impulsionarea
responsabilizării structurilor guvernamentale în problematica acestor boli. Pentru mai multe
informaţii despre APAA vizitaţi: www.apaa.ro şi pagina de Facebook a asociaţiei:
www.facebook.com/APAARO
Despre CNDR - Consiliul Național al Dizabilității din România –CNDR este o organizație
neguvernamentală de tip federație, fără scop patrimonial, umanitară, apolitică și non profit,
care funcționează în conformitate cu principiile universale ale drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului în baza legislației române și europene în vigoare. CNDR este format
din organizații neguvernamentale naționale reprezentative ale persoanelor cu dizabilități și
pentru persoanele cu dizabilități, precum și din alte organizații cu activități și preocupări în
domeniu. Ca organizație reprezentativă la nivel național, pentru toate tipurile de dizabilitate,
CNDR apără și promovează drepturile și interesele legitime comune tuturor persoanelor cu
dizabilități din România. Pentru mai multe informaţii despre CNDR vizitaţi: http://fcndr.ro/ .
Pentru informaţii suplimentare privind campania antidiscriminare “Nu sunt invizibil”, vă
rugăm contactaţi:
Rozalina Lăpădatu, Preşedinte APAA: apaaro@gmail.com , tel: 0722 886 163.
Daniela Tontsch, Președinte CNDR: danielatontsch@yahoo.com telefon: 0721 44 75 82
Ovidiu Constantinescu, FACE PR&NEWS: ovidiu.constantinescu@facepr.ro, tel: 0745 34 29 46.

