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Οι συµβαλλόµενοι:

Η επικοινωνία είναι η εναλλαγή πληροφοριών και εννοιών µεταξύ δύο 
ή περισσότερων ανθρώπων. Περιλαµβάνει διαφορετικές ενέργειες 
όπως κάνω ήχους, µιλάω, ακούω, ακούω προσεκτικά, εκφράζοµαι, 
αντιλαµβάνοµαι, καταλαβαίνω, έχω κοινωνικές δεξιότητες, γράφω, 
διαβάζω, και χρησιµοποιώ χειρονοµίες, εκφράσεις προσώπου, 
σύµβολα και νοήµατα

Παγκόσµια Διακήρυξη του Δικαιώµατος στην Επικοινωνία
Η επικοινωνία (1) είναι το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισµα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσει για να πραγµατώσει 
το κοινωνικό, εκπαιδευτικό, συναισθηµατικό και επαγγελµατικό του δυναµικό.

Οτιδήποτε εµποδίζει την επικοινωνία τραυµατίζει τον άνθρωπο και πλήττει την ικανότητά του: 

     • να σχετίζεται και να αλληλεπιδρά µε τους άλλους
     • να κατανοεί
     • να µαθαίνει, να µοιράζεται και να µετατρέπει σε πράξη την γνώση του
     • να επιτυγχάνει και να διατηρεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο σωµατικής και ψυχικής υγείας
     • να ασκεί µε κατάλληλο και ασφαλή τρόπο το επάγγελµά του και/ή να συµµετέχει σε άλλες ενασχολήσεις ή 
          δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
     • να αντιµετωπίζεται δίκαια από τον νόµο και να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες.

Η δυνατότητα επικοινωνίας αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωµα. Κάθε άνθρωπος διαθέτει το δυναµικό για να επικοινωνήσει ανάλογα µε τις 
ικανότητές του και τον τρόπο του. 

Όλοι όσοι υπογράφουµε αυτό το κείµενο δηλώνουµε ότι δεσµευόµαστε να διασφαλίσουµε ότι οι άνθρωποι που παρουσιάζουν διαταραχές (2) της 
επικοινωνίας δέχονται την ενδεδειγµένη για αυτούς στήριξη. Επίσης, δεσµευόµαστε να διασφαλίσουµε ότι η αναπηρία (3) που πλήττει την ικανότητα 
της επικοινωνίας του ανθρώπου θα δέχεται την ανάλογη προσοχή και θα επισύρει τις ενδεδειγµένες δράσεις από όλους τους αρµόδιους φορείς και 
οργανισµούς, όπως:

     • οι νοµοθέτες και τα άτοµα που χαράζουν τις πολιτικές προτεραιότητες
     • οι φορείς χρηµατοδότησης (δηµόσιοι ή ιδιωτικοί) και οι οργανισµοί ασφάλισης (δηµόσιοι ή ιδιωτικοί)
     • αυτοί που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ιατρικής κοινότητας, της υγείας, της εκπαίδευσης, του αναπηρικού
          κινήµατος, της τρίτης ηλικίας και της τοπικής κοινότητας
     • οι οργανώσεις καταναλωτών (υλικών και άυλων υπηρεσιών) και οι οµάδες υπεράσπισης των δικαιωµάτων ατόµων
          που µειονεκτούν (λ.χ στην επικοινωνία)
     • την κοινωνική µέριµνα, την δικαιοσύνη και τις δηµόσιες υπηρεσίες
     • τα ΜΜΕ

Δηµόσια Δέσµευση Στήριξης
Αναγνωρίζουµε ότι η δυνατότητα επικοινωνίας αποτελεί αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωµα. 
Αναγνωρίζουµε ότι κάθε άνθρωπος έχει το δυναµικό για να επικοινωνήσει
Προσθέτοντας το όνοµά µας στην παρούσα διακήρυξη, παρέχουµε την στήριξή µας σε εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσµο που 
παρουσιάζουν διαταραχές  της επικοινωνίας οι οποίες τους εµποδίζουν να αντλούν την ικανοποίηση που θα ήθελαν από την ζωή τους και να 
συµµετέχουν πλήρως και ισότιµα στα δρώµενα της κοινότητάς τους.
Πιστεύουµε ότι οι άνθρωποι µε διαταραχές της επικοινωνίας πρέπει να έχουν πρόσβαση στην στήριξη την οποία χρειάζονται έτσι ώστε να 
πραγµατώσουν στο έπακρο το δυναµικό τους.

American Speech-Language-Hearing Association
Speech-Language and Audiology Canada (SAC) | Orthophonie et Audiologie Canada (OAC)
Irish Association of Speech and Language Therapists
New Zealand Speech-language Therapists’ Association
Royal College of Speech and Language Therapists
Speech Pathology Australia
Panhellenic Speech and Language Therapists (PAL)

Αναπηρία /ες µπορεί να είναι ένα επακόλουθο ή µία συνέπεια µιας βλάβης, 
βασιζόµενη σε προσωπικούς ή περιβαλλοντολογικούς κατά τα συµφραζόµενα 
παράγοντες. Η αναπηρία αφορά  τις αθροιστικές συνέπειες των διαταραχών (ή 
βλάβες) ενός ατόµου,  εµποδίζοντας το άτοµο στις δραστηριότητες  του,  
περιορίζοντας την συµµετοχή του στην καθηµερινότητα 

Η αναπηρία στην επικοινωνία ή οι άνθρωποι µε προβλήµατα επικοινωνίας µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί σαν αναφορά στα άτοµα που βιώνουν επικοινωνιακές 
δυσκολίες και εµποδίζονται να πάρουν µέρος ισότιµα στις καθηµερινές 
δραστηριότητες

Διαταραχή/ες είναι σύµφωνα µε το International 
Classification of Functioning.

Επικοινωνία (1): Διαταραχή (2): Αναπηρία (3): 

Μπορείτε και εσείς να πάρετε µέρος! 
Προσθέστε την στήριξη της οργάνωσης/συλλόγου σας για αυτό τον σκοπό και γίνετε και εσείς συµβαλλόµενος. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή 
µαζί µας στο: info@communication2014.com.Μπορείτε επίσης να κάνετε µία προσωπική υπόσχεση στήριξης µέσα από το διαδίκτυο εδώ 
(μέσα από την ιστοσελίδα).


