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PETNOPRAWNI - to nowy projekt, kt6ry wystartowal na obszarze woj. pomorskiego, a skierowany jest

do os6b z niepelnosprawno5ciami.

Fundacja lnstytut Aktywizacji Region6w wdra2a pomoc prawnE dla os6b z niepelnosprawnoSciami,
kt6re z uwagi na swojq niesamodzielno5i nie mogq skutecznie
bronii swoich spraw przed sqdami i urzqdami. Prawnicy fundacji zapewniq bezplatnq pomoc prawnq -
r6wnie2 na etapie postqpowania sqdowego.
Projekt realizowany jest dotacji Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z

funduszy EOG i potrwa do wrze:inia 2023 r. Szczeg6ly na stronie www.pelnoprawni.eu oraz infolinii
fundacji lub pod nr. tel. 793 961 569.

Petycja powinna byi rozpatrzona bez zbqdnej zwloki, nie p62niej ni2 w terminie 3 miesiqcy od dnia jej
zlo2enia. Podmiot rozpatrujqcy petycjq zawiadamia podmiot wnoszacy petycjq o sposobie jej

zalatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocq 6rodk6w komunikacji

elektronicznej.

Oczekiwane dzialanie:
Z uwagi na to, 2e projekt ten wpisuje siq warto6ci wymagajqcych szczeg6lnej ochrony w imiq dobra
wsp6lnego, mieszczqcych siq w zakresie zadari i kompetencji adresata petycji, prosimy o rozestanie
informacii o petycji do wszystkich wsp6lpracownik6w adresata petycji oraz podlegtych mu
instytucji, sluib i podmiot6w zaleinych, kt6re w ramach swoich dziala6 kontaktuiq siq lub
rozpatrujq sprawy na rzecz, w interesie lub w relacji z osobami z niepelnosprawno6ciq.

O6wiadczam, 2e wyra2am zgodq na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu
wnoszEcego petycjq /podmiotu trzeciego w interesie kt6rego wnoszona jest petycja - Fundacja

lnstytut Aktywizacji Region6w z siedzibq w Gdyni/.

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycjq lub urzqdu go obslugujEcego niezwlocznie
zamieszcza siq informacjq zawierajqcq odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datq jej zlo2enia oraz - w
przypadku wyra2enia zgody, o kt6rej mowa w art. 4 ust. 3 - imiq i nazwisko albo nazwq podmiotu
wnoszEcego petycjq lub podmiotu, w interesie kt6rego petycja jest skladana.
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