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Projekt „Wyjdź z domu, pojedź dalej”
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Fundacja „Wyjdź z Domu”
zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do korzystania z portalu internetowego
w w w. n o l e gi b e z b a r i e r. p l.
Portal ten zawiera oferty
obiektów noclegowych i hotelarskich z terenów woj.
małopolskiego i podkarpackiego, które posiadają dobrze dostosowane pokoje
i wnętrza dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich.
Obiekty zamieszczone na
portalu były weryikowane
i sprawdzane osobiście przez
osoby
niepełnosprawne
i wolontariuszy, za pomocą
ankiety opracowanej przez
fundację na bazie materiałów
prawnych, innych organizacji
i własnych doświadczeń.
Zapraszamy również do
obejrzenia ilmu instruktażowego opisującego metody na

bezpieczne przesiadanie się
do samochodu, na krzesło lub
łóżko osób z niepełnosprawnościami z pomocą asystentów. Film można zobaczyć na
stronie internetowej fundacji:
www.wyjdzzdomu.com.pl
Fundacja zaprasza również
osoby zarządzające obiektami noclegowymi (hotelami,
domami agroturystycznymi,
schroniskami) z terenu woj.
małopolskiego i podkarpackiego do darmowej promocji
obiektów na łamach portalu
www.noclegibezbarier.pl.
Portal, o którym mowa, jest
częścią projektu o nazwie
„Wyjdź z domu, pojedź dalej”
realizowanego przez fundację
ze środków EOG, w ramach
programu Obywatele dla Demokracji, którego operatorem
jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Jednym z celów projektu
było utworzenie portalu tury-

stycznego, zawierającego recenzje, opisy i oferty obiektów
hotelarskich i noclegowych,
prawdziwie dostosowanych
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Portal poprzez
promocję dobrych obiektów
i turystyki osób z niepełnosprawnościami przyczynić się
ma do „wyciągnięcia” osób
z
niepełnosprawnościami
z domów.
Projekt „Wyjdź z domu
pojedź dalej” rozpoczął się
1.10.2014 i trwać będzie do
31.12.2015.
Beneicjentami
projektu są osoby z niepełnosprawnością poruszające sią
za pomocą wózka inwalidzkiego i z nimi związane, jak:
członkowie rodzin, asystenci,
wolontariusze i sąsiedzi.
Wszelkie informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Fundacji
i pod adresem e-mejlowym:
fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com

Projekt „Wyjdź z domu, pojedź dalej” realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji,
inansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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Ponad 80 programów w cyfrowej jakości
Bogata oferta kanałów HD
INTERNET kablowy już od 10 zł/m-c za 20Mbit
INTERNET w technologii radiowej
już od 25 zł/m-c za 4Mbit
Y
PODWA JAMĆ
Nielimitowany dostęp do Internetu
Ś
PRĘDKO U
Aktywacja oraz instalacja za 1 zł
INTERNET
Brak konieczności kupowania
kablowego
dla naszych
sprzętu dostępowego
w
Klientó
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