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Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) είναι ο τριτοβάθμιος
κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από
οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα
κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο
φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία και Πολιτεία.
Αποστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι η
καταπολέμηση των διακρίσεων
σε βάρος των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών
τους και η προώθηση, προστασία
και απόλαυση των ανθρωπίνων
και συνταγματικά κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχει στα κέντρα λήψης
αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με
αναπηρία στο διάλογο με την ελληνική
Πολιτεία. Καταρτίζει σχέδιο δράσης, ασκεί
συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων
και διατάξεων και καταθέτει τις προτάσεις της στην
ελληνική Πολιτεία για θέματα όπως: η εκπαίδευση, η
επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνία
της πληροφορίας, η προσβασιμότητα.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στοχεύει στη δημιουργία ενός εθνικού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία με έμφαση
στην ανάδειξη της κοινωνικοπολιτικής διάστασής της. Η Αναπηρία δεν είναι ατομικό αλλά
κοινωνικό και συλλογικό ζήτημα. Οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία
δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της
αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων αυτών.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι ιδρυτικό
μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία
(European Disability Forum EDF) που αποτελεί την αντιπροσωπευτική οργάνωση του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος,
εκπροσωπώντας πάνω από 80
εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία στο διάλογο με τα
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το Φόρουμ συμμετέχει
ενεργά στην Παγκόσμια Οργάνωση για την Αναπηρία (International Disability Alliance IDA), μέσω της οποίας εκπροσωπούνται ένα δισεκατομμύριο πολίτες με αναπηρία από ολόκληρο
τον κόσμο. Η συμμετοχή της
Ε.Σ.Α.μεΑ. στο ευρωπαϊκό και στο
παγκόσμιο αναπηρικό κίνημα διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή
της στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων
στα ζητήματα Αναπηρίας.

Επικοινωνία
Τα κεντρικά γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. βρίσκονται στις νέες, πλήρως
προσβάσιμες, εγκαταστάσεις στην Ηλιούπολη Αττικής.
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αττική
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