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Πινακίδες σε γραφή Braill στην ΠΕΔ-ΚΜ, για την εξυπηρέτηση
ατόμων με οπτική αναπηρία
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Τις πινακίδες παρέλαβε ο πρόεδρος της Ένωσης Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης ο οποίος εξέφρασε την ευχή να υιοθετηθούν
ανάλογες πρωτοβουλίες και από άλλους φορείς, αλλά και
ενεργούς πολίτες

Πινακίδες με ανάγλυφα στοιχεία και με γραφή Braill τοποθετήθηκαν στα γραφεία της

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) για την εξυπηρέτηση

ατόμων με οπτική αναπηρία.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία συμβολισμού και ευαισθησίας που υλοποιήθηκε σε συνεργασία της

ΠΕΔ-ΚΜ με την εταιρεία «Πρόσβαση» η οποία προχώρησε στη σχετική δωρεά. Τις πινακίδες παρέλαβε

ο πρόεδρος της Ένωσης Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ο οποίος εξέφρασε την ευχή να υιοθετηθούν ανάλογες

πρωτοβουλίες και από άλλους φορείς, αλλά και ενεργούς πολίτες.
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Σημειώνεται, ότι η ΠΕΔΚΜ ανέλαβε πέρσι ανάλογη πρωτοβουλία για τα παιδιά με προβλήματα όρασης,

δωρίζοντας 120 ειδικές μπάλες ποδοσφαίρου σε 35 σχολεία της περιφέρειας, όπου φοιτούν τυφλά

παιδιά, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μια μπάλα για όλους – Α Ball for all».

Τη φωτογραφία έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΕΔ-ΚΜ.
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Κορονοϊός: 17.409 κρούσματα, 98 θάνατοι, 653 διασωληνωμένοι

Θεσσαλονίκη: 60χρονος άστεγος έχασε τη ζωή του λόγω κρύου

Για επικεφαλής του ΠΟΥ προορίζεται και πάλι ο Τ. Γκεμπρεγέσους

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αθήνα – Που χρειάζονται αλυσίδες

ΡΑΣ: Ξεκινά αυτεπάγγελτη έρευνα για τη χθεσινή ακινητοποίηση αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
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