
"WIEM WIĘCEJ, ŻYJĘ LEPIEJ". PROBLEMY NIEPEŁNOSPRAWNYCH SĄ DO ROZWIĄZANIA
 
. AGA,WWW.BIALYSTOK.GAZETA.PL (2012-10-04 00:00:00)
bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,12612110,_Wiem_wiecej__zyje_lepiej___Problemy_niepelnosprawnych.html

 

"Wiem więcej, żyję lepiej" tak nazywa się projekt, który jest realizowany przez Centrum Edukacji i
Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Każda osoba z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności może dzięki niemu skorzystać z wielu porad, i co najważniejsze
bezpłatnie
 
"Wiem więcej, żyję lepiej". Problemy niepełnosprawnych są do rozwiązania
aga
"Wiem więcej, żyję lepiej" tak nazywa się projekt, który jest realizowany przez Centrum Edukacji i
Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Każda osoba z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności może dzięki niemu skorzystać z wielu porad, i co najważniejsze bezpłatnie
A porady są wszelakie: prawne, psychologiczne, biznesowe, finansowe. Program jest skierowany do
niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku.
 
- Nam wystarczy tylko orzeczenie o niepełnosprawności i chęci - mówi Anna Drabarz, doradca prawny w
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. - Proponujemy spotkania zarówno
w grupach, jak i indywidualne. Jest też taka możliwość, że te osoby, które z różnych przyczyn nie mogą
do nas dojechać, mogą zaczerpnąć porady również drogą mailową, przez komunikator internetowy czy
po prostu przez telefon.
 
Projekt realizowany jest już po raz drugi. W ubiegłym roku cieszył się dość dużym zainteresowaniem.
 
- Szczególnie porady prawne i psychologiczne. To jest to, na co osoby niepełnosprawne liczą najbardziej.
One w sposób szczególny są narażone na przemoc zarówno fizyczną, jak i psychiczną - dodaje Drabarz.
 
W poprzedniej edycji projektu zainteresowanie było również prawem rodzinnym, spadkowym. Były też
zapytania o sprawy rozwodowe.
 
Konsultacje odbywają się przy ul. Branickiego 17A lokal 200 (II piętro Centrum Finansowego "Eljo") w
Białymstoku . Biuro jest całkowicie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Zapisy na porady mogą być dokonywane pod numerami telefonu 509 662 672, 85 679 26 45 lub mailowo
bialystok@idn.org.pl.
 
W ramach projektu dostępna jest też strona internetowa (www.poradnictwo.bialystok.pl). A na niej po
pierwsze jest dostępna baza danych o firmach, organizacjach czy też fundacjach, które to świadczą
bezpłatne poradnictwo dla wszystkich mieszkańców Białegostoku, nie tylko tych niepełnosprawnych.
 
- Druga część tego portalu umożliwia stworzenie mapy już tylko z myślą o niepełnosprawnych. Chcemy
pokazać miejsca pozytywne, czyli takie, które są przystosowane do potrzeb ludzi na wózkach,
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niewidomych i niedowidzących, głuchoniemych i wszystkich, którzy borykają się ze wszelaką
niepełnosprawnością - mówi Drabarz.
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