Spotkanie dla obywateli Ukrainy i Białurusi z niepełnosprawnością
2022-08-09
Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz wśród swoich znajomych osoby z
niepełnosprawnościami, które pochodzą z Ukrainy lub Białorusi i chcieliby poznać swoje uprawnienia w
Polsce to spotkanie jest dla Was.

Na tym spotkaniu dowiedzą się:
1. Co to jest orzeczenie o niepełnosprawności, kto i jak może je dostać?
2. Co to jest karta parkingowa osoby z niepełnosprawnością i jakie daje uprawnienia dla Ciebie i
kierowcy?
3. Z jakich zniżek mogą skorzystać w komunikacji miejskiej w Krakowie i innych miastach? Z
jakich ulg w mogą skorzystać w pociągach i autobusach?
4. Gdzie mogą się uczyć
5. Jak uzyskać dofinansowanie na sprzęt dla osób dla osób z niepełnosprawnościami oraz jak
odliczyć koszt zakupu od podatku.

Termin - 19.08.2022 R. (14:00 do 16:00)
Adres: ul.Reymonta 20, Krakow - Centrum Obywatelskie
Rejestracja na spotkanie pod linkiem poniżej: https://forms.office.com/r/JbHj6zXFjJ

Якщо Ви є людиною з особливими потребами, або серед Ваших знайомих є такі люди, Ви
хотіли б знати свої права в Польщі - тоді ця зустріч саме для Вас.
На цій зустрічі учасники дізнаються:
1. Що таке довідка про інвалідність, хто і як може її отримати?
2. Що таке "паркувальна карта для людини з особливими потребами" і які права вона
надає?
3. Які знижки надаються на громадський транспорт у Кракові та інших містах?
Якими знижками можна скористатися у потягах та автобусах?
4. Де існує можливість навчатися?
5. Як отримати фінансування на придбання обладнання для людей з особливими
потребами та як відняти вартість купівлі при розліченню податків?
Дата - 19.08.2022 р. (14:00 до 16:00)
За адресою: ul.Reymonta 20, Kraków - Centrum Obywatelskie
Реєстрація за посиланням нижче: https://forms.office.com/r/JbHj6zXFjJ

Если Вы являетесь человеком с особенными потребностями, или у Вас среди Ваших
знакомых есть такие люди, Вы хотели бы знать свои права в Польше - тогда эта встреча
именно для Вас.
На этой встрече участники узнают:
1. Что представляет собой справка об инвалидности в Польше, кто и как может ее
получить?
2. Что такое "парковочная карта для человека с особенными потребностями" и какие
права она дает?
3. Какие скидки предоставляются на общественный транспорт в Кракове и других
городах? Какими скидками также можно воспользоваться в поездах и автобусах?
4. Где есть возможность обучаться?
5. Как получить финансирование на приобретение оборудования для людей с
особенными потребностями и как вычесть стоимость покупки из налогов?
Дата - 19.08.2022 (14:00 до 16:00)
По адресу: ul.Reymonta 20, Kraków - Centrum Obywatelskie
Регистрация по ссылке ниже: https://forms.office.com/r/JbHj6zXFjJ
Partnerzy: Centrum Obywatelskie w Krakowie - ul. Reymonta 20 Step by Step in Kraków
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