INFORMÁCIÓS ÉS KOORDINÁCIÓS PONTOK NYÍLTAK

az Ön segítésére!

Kalocsa

Országszerte
21 város Család- és
Gyermekjóléti
Központjában nyílt
információs pont a
fogyatékos emberek és
családjaik támogatására.

Az Információs és Koordinációs Pontok képzett tanácsadói várják az Ön megkeresését:
•
ha mindennapjai során nehézséget jelent az információk elérése,
•

ha kíváncsi, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen intézményekben tud
az Ön lakóhelyéhez legközelebb felkeresni,

•

ha nehézséget jelent az ellátások rendszerében való eligazodás,

•

ha szeretné tudni, hogy a környezetében hol, mikor, milyen teljes körűen
akadálymentesített programot, rendezvényt tartanak és azokra hogyan tud eljutni.

A fogyatékosságügyi tanácsadók célja, hogy Önt mindig az elérhető legpontosabb, naprakész információk átadásával segítsék, akár személyesen, akár telefonon vagy email-ben
fordul hozzájuk.

Az FSZK feladata a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban
közreműködők tevékenységének összehangolása. Céljai, hogy módszertani fejlesztéseket generáljon, szakmai műhelyeket működtessen, képzéseket tartson, mindezt
úgy, hogy folyamatosan érvényesüljön a „semmit rólunk nélkülünk” elv.
www.fszk.hu

Miben tudunk segítséget nyújtani?
•
információt nyújtunk a közszolgáltatások bármely területéről,
•
tájékoztatást adunk a helyi szintű szolgáltatásokról, ellátásokról, intézményekről,
•
segítünk a helyi szakemberek keresésében,
•
hírt adunk a helyi és regionális akadálymentesített eseményekről,
•
szükség esetén segítjük az átjárást a Család- és Gyermekjóléti Központ
többi szolgáltatása irányába,
•
segítünk az új, témaspecifikus információs honlapunkon való eligazodásban
www.efiportal.hu,
•
az Információs és Koordinációs Pontokon a projekt ideje alatt felnőtt logopédia szolgáltatás
indul, szükség esetén segítünk a logopédusok elérésében,
•
tájékoztatást adunk az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció (AAK) szolgáltató hálózat
működéséről és a hozzá kapcsolódó eszközkölcsönzésről,
•
klubokat szervezünk a súlyosan halmozottan sérült személyek és családtagjaik részére,
melybe az érintettek bármikor becsatlakozhatnak,
•
információt adunk a Területi Autizmus Munkacsoportok működéséről, elérhetőségükről.

Az Önhöz legközelebb eső
fogyatékosságügyi tanácsadó:
Kaposvár, Honvéd u. 33/A
Stekler-Pallósi Katalin
stekler.katalin@fszk.hu
06-20/381-4026

Fogyatékossággal érintett? Közszolgáltatásokkal
kapcsolatos információra, koordinációra van szüksége? Keressen minket bizalommal!
Találjuk meg együtt
a megoldásokat!
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