Всього 30 з 450 осіб із порушеним зором зареєстрованих на Буковині мають навички у користуванн
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Про те, як читати таким шрифтом, надавати першу медичну допомогу, та про права
людей із вадами зору, розповіли спеціалісти на лекції у Чернівецькій обласній
універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка
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Серед 15 учасників, яких навчали шрифту Брайля, отримує досвід і Пані Анастасія, для
якої таке навчання відбувається вже вдруге.
Пані Анастасія – чернівчанка з вадами зору: «Я навчаюся заради того, щоб знати, бо не
знаю, що мене завтра чекає, по факту навчалася в масовій школі, працюю в УТОСі вже
40 років між незрячими, а зараз просто щоб знати, мало що може статися завтра бачу,
завтра не бачу».
Подібне навчання проводиться за спеціальною методикою
Галина Гродецька - працівник Українського товариства сліпих: «Треба спеціальну дошку,
спеціальний папір, на якому…»
Також під час заходу проводилися невеличкі уроки для учасників з надання першої
медичної допомоги, які демонструвала Начальник пункту охорони здоров’я – Світлана
Мойсова
Світлана Мойсова – організатор практичних занять з надання першої медичної допомоги.
Начальник пункту охорони здоров’я: «Треба показати, взяти їхні руки, показати в якому
місці вони мають, що робити , як прикладати, як дихати…»
Близько 30 000 буклетів для навчання надіслано до України за підтримки українсько –
канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога Україні» , 300 з яких
отримала Буковина.
Жанна Патєхіна – директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
допомоги у Чернівецькій області: «Даний буклет містить інформацію, що таке безоплатна
допомога…»
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Також завдяки працівнику Чернівецького обласного центру зайнятості учасники
отримали інформацію про можливість працевлаштування людей із вадами зору. Захід
здійснено в рамках проекту «Школа життя», за ініціативи громадської організації «Крик
душі» та Регіонального центру надання безоплатної вторинної допомоги.
{youtube}7dE5ubB584Q{/youtube}
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