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Jak znaleźć pracę, gdzie są miejsca przyjazne niepełnosprawnym, gdzie uzyskać porady prawne,
psychologiczne, zawodowe? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć na nowym białostockim portalu
internetowym. Ma on służyć wszystkim, ale w szczególności niepełnosprawnym mieszkańcom miasta
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Białostoczanin Władysław Kazberuk wskazuje bariery architektoniczne
 
"Na naszych oczach dokonuje się rewolucja komunikacyjno-informatyczna. Telefony komórkowe,
internet, superszybkie cyfrowe systemy przekazu danych zmieniają kształt otaczającego nas świata i
pomagają przełamywać bariery. Mogłoby się wydawać, że komunikacja nie podlega już prawie żadnym
ograniczeniom - ani czasowym, ani geograficznym, a każda informacja jest na wyciągnięcie dłoni. Jak
często jednak w natłoku danych bezskutecznie szukałeś rzetelnej rady?" - w ten sposób administratorzy
zachęcają do korzystania z portalu www.poradnictwo.bialystok.pl.
 
Strona powstała z inicjatywy Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w
Białymstoku , działającego w ramach Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym
Ruchowo. Celem projektu jest zwiększenie dostępu niepełnosprawnych białostoczan do fachowej
informacji i bezpłatnego poradnictwa, ale nie tylko. To zbiór cennych rad i wskazówek dla każdego.
 
- Na stronie poradnictwo.bialystok.pl można znaleźć listę miejsc, w których skorzystamy z bezpłatnych
porad, wszelakich porad - mówi koordynator projektu, Anna Drabarz z Fundacji Pomocy Matematykom i
Informatykom Niesprawnym Ruchowo. - Portal ma zwiększyć dostęp do instytucji i organizacji
pozarządowych, które świadczą usługi doradcze, takie jak poradnictwo prawne, obywatelskie,
psychologiczne, zawodowe.
 
Na portalu powstaje mapa instytucji przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Anna Drabarz mówi, że na
razie portal skupi się na miejscach przyjaznych, ale jeżeli będzie taka potrzeba, będą też wskazywane
obiekty, które mimo obowiązku nie przystosowały się do potrzeb niepełnosprawnych.
 
- Chcę tylko podkreślić, że nie tylko osoby na wózkach mogą uczestniczyć w tym przeglądzie miejsc
przyjaznych. Jeśli kogoś denerwuje zbyt wysoki krawężnik, zna miejsce stwarzające zagrożenie dla osób
niewidomych lub chce pochwalić właściciela lokalu za otwartość na potrzeby innych, może na portalu
zostawić komentarz - zachęca Drabarz.
 
Portal internetowy jest częścią większego projektu "Warto pytać, warto wiedzieć". Pieniądze na ten cel

FUNDACJA POMOCY - Monitoring mediów
Nazwa portalu: www.bialystok.gazeta.pl

Data publikacji: 2011-11-28
Rodzaj: regionalna



pochodzą z PFRON-u i Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

FUNDACJA POMOCY - Monitoring mediów
Nazwa portalu: www.bialystok.gazeta.pl

Data publikacji: 2011-11-28
Rodzaj: regionalna


