W Polsce żyje nas 100 tysięcy,
nikt nie zwraca na nas uwagi,
czujemy się jak ludzie drugiej kategorii.
Mamy prawo do:
MYŚLENIA
ROZUMIENIA
CZUCIA
KSZTAŁCENIA SIĘ
NORMALNEGO ŻYCIA
Naszym marzeniem jest zmiana mentalności
Polaków, a także mediów.
Większość emitowanych programów
przez prasę oraz telewizję
jest dla nas nie zrozumiała.
Nasza niepełnosprawność sprawia,
że mamy utrudnioną drogę rozwoju zawodowego.
Problem ten dotyka
w szczególności kobiet
powracających na rynek pracy
po urlopach macierzyńskich.

Jako osoby niepełnosprawne
chcemy aby nasi partnerzy pomagali nam
w powrocie na rynek pracy,
pomagając w obowiązkach domowych,
wspomagając naszą:
AKTYWNOŚĆ
PRACĘ
PASJĘ
OPIEKĘ

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych Rest- Gest
powstał w 1958 roku.
Klub organizuje i prowadzi zajęcia
rekreacyjne i sportowe wśród niesłyszących,
w trakcie tej rehabilitacji sportowej zapewnia
członkom Klubu warunki i możliwości
do uprawiania sportu.
Istotnym elementem programu stowarzyszenia jest
również aktywizacja społeczna i zawodowa
osób niesłyszących.
Pomagamy w poszukiwaniu pracy,
organizujemy warsztaty,
szkolenia zawodowe czy w znalezieniu miejsca na staż.
Organizujemy kursy Polskiego Języka Migowego
Prowadzimy ogólnopolską telewizję internetową
www.glusitv.pl
gdzie wszystkie informacje prezentowane są
w Polskim Języku Migowym.
Zapewniamy internetowe poradnictwo
prawne i obywatelskie
za pośrednictwem kamery internetowej.
Podążamy w innowacyjnych rozwiązaniach
gdyż chcemy niwelować bariery
w dostępie do informacji
i w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych.
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych
„RES-GEST”
ul.Langiewicza 22
35 - 085 Rzeszów
tel./fax 17 852-92-33
kom. 785 141 060
e-mail: resgest.rownosc@wp.pl
www.glusitv.pl/rownosc
KRS: 0000027007
NIP: 813-17-37-805
człowiek - najlepsza inwestycja

ENERGIĘ
OTWARTOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KRAJOWA KAMPANIA
INFORMACYJNO - PROMOCYJNA
WSPIERAJĄCA OSOBY
GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE
W POWROCIE NA RYNEK PRACY
I JAKO WARTOŚCIOWYCH
PRACOWNIKÓW
Równe szanse dla kobiet i mężczyzn
Większe zrozumienie w urzędach
Rozwijanie swoich pasji
Media dla wszystkich

TRAKTUJCIE NAS RÓWNO

KTO REALIZUJE PROJEKT?
Projekt ten jest realizowany przez
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych
RES-GEST w Rzeszowie.

OKRES TRWANIA PROJEKTU

SZKOŁY

Projekt trwa od 01.11.2013 roku do 30.09.2014 roku.

ŻŁOBKI

SIŁOWNIE

NASZE ZADANIA
Zwrócić większą uwagę
na osoby niepełnosprawne poprzez:

SZPITALE

pomoc doradcy zawodowego,
pomoc psychologa,
pomoc prawnika,
filmy w PJM

KOMU POMAGAMY

URZĘDY
STOŁÓWKI

Badania pokazują wykluczenie społeczne osób głuchych.
Chcemy zmian postrzegania ich
w naszym społeczeństwie.
Nauczmy się zauważać Ich potrzeby:
pomocy w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim,
równego podziału obowiązków domowych,
równych szans w życiu zawodowym,
pomoc w instytucjach publicznych,

PRACODAWCY
RODZINA

RESTAURACJE

SŁUŻBY
PUBLICZNE
KIEROWCY

SKLEPY

CHCESZ POMOCY, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

T

e-mail: resgest.rownosc@wp.pl

ooVoo: res-gest_glusitv.pl

