
Як зв'язатися с ПІК 
(DRC)

Безкоштовний по штату
1-800-776-5746 (Голос)

1-800-719-5798 (телефон 
з текстовим індикатором)

Зайдіть на www.disabilityrightsca.
org або www.disabilityrightsca.
org/espanol для завантаження 

публікацій, отримайте наш тижневий 
електронний лист та прочитайте про 
нашу діяльність та історії успіху.

Зв'яжіться з нами на
Facebook або Twitter.

або на Youtube @
DisabilityRightsCA

Організація Disability Rights 
California (Права Інвалідів 
Каліфорнія) є організіцією, 
заснованою на 501(c)(3), яка 

фінансується із різних джерел. 
Для отримання повного списку 
спонсорів, відвідайте http://www. 
disabilityrightsca.org/Documents/ 
ListofGrantsAndContracts.html

Місія:
Ми відстоюємо, навчаємо, 

розслідуємо та оспорюємо в 
суді справи для удосконалення 
та захисту прав мешканців 
Каліфорнії з інвалідністю.

“Untitled”  автор Mia Brown, виставлено на 
www.niadart.com

Приклади нашої роботи
-    Зупинили глибокі скорочення 

в охороні здоров'я, на яку 
розраховують тисячі людей 
з інвалідністю: Програма 
охорони здоров'я у центрах для 
інвалідів та людей похилого 
віку (Adult Day Health Services) 
та Служби допомоги на дому 
(In-Home Supportive Services)

-     Надали підготовку людям, 
які знаходяться у закладах, 
відносно свого права жити в 
суспільстві; та надали допомогу 
деяким із них знайти домівку

-     Допомогли організувати День 
дії біля Капітолія (Capitol Action 
Day), коли тисячі молодих 
людей та адвокатів зустрились 
з законодавцями відносно 
обговорення питань інвалідності 

-     Переконали пацієнтів державних 
лікарень, що вони мають право 
мати там свої особисті речі

-     Допомогли тисячам дітей та 
дорослих з вадами розвитку 
отримати послуги

-     Допомогли передати рахунки 
для поліпшення повідомлення 
про зловживання у поліцію

-     Захищали право на голосування 
тих осіб, що знаходяться у лікарнях 
та закладах для ветеранів

-     Боролися проти стигми та 
дискримінації, навчаючи людей про 
їх права та розвиваючи проекти, 
які виступають проти дискримінації 
згідно з законами Каліфорнії



"Storyteller", автор Shirley How
виставлено на www.niadart.com

Про нас
Кожного місяця приблизно 2000 
людей звертаються у ПІК (DRC) за 
допомогою для отримання своїх прав 
та послуг. 

Деякі особи потребують допомоги 
для отримання освіти або 
підвищення робочих навиків. Інші 
питання відкривають проблеми на 
рівні штату та потребують наших 
наполегливих зусиль на протязі 
десятиліть: скорочення критичних 
державних послуг... недолік 
домашніх та суспільних послуг ... 
політика, яка захищає більш дорогі 
рішення, які засновані на закладах 
... зловживання та зневага до людей 
з інвалідністю... недолік житла, 
доступного за можливостями та 
коштами ...спроби позбавитися 
законів, які гарантують рівний доступ 
до бізнесу та публічних послуг.
Перевірте наш останній План захисту 
(Advocacy Plan) та дізнайтесь про 
нашу роботу на:
www.disabilityrightsca.org.

Підтримуйте нас
Допоможіть підтримати роботу 
Disability Rights California (Права 
Інвалідів Каліфорнії) та зробіть 
внесок сьогодні за адресою:
http://www.disabilityrightsca.
org/about/donate.htm.

Ми не можемо надати 
допомогу у проблемах,  
пов'язаних з:
-    Прямим представництвом 

у кримінальних справах, 
сімейних справах, банкрутстві 
або у виселенні

-    Позовами стостовно 
нещасних випадків

-    Заповненням заяв на 
програму Соціального 
запезпечення (Social Security)

-    Отриманням права 
піклування або опікунства 
над особою з інвалідністю

10 безкоштовних 
послуг для людей з 
інвалідністю
1.     Передача інформації про 

законні, громадянські 
права та послуги

2.     Надання технічної домомоги, 
навчання, публікацій та захисту

3.     Надання захисту для 
того, щоб права особ з 
інвалідністю, які живуть у 
Каліфорнії, були гарантовані

4.     Розслідувати зловживання 
та зневагу у закладах

5.     Надавати допомогу етнічним 
суспільствам та інвалідам, які 
отримують недостатні послуги

6.     Забезпечувати професійним 
захистом тих людей, 
які мають психіатричні 
розлади або інвалідність 
внаслідок вад розвитку

7.     Надавати тренінги у сфері 
захисту прав пацієнтів юристам, 
які забезпечують захист 
прав пацієнтів у графствах

8.     Захищати людей, відвідуючих 
регіональні центри, 
які мають інвалідність 
внаслідок вад розвитку

9.     Подавати групові позови та 
діяти як "друг суду" у справах 
що відносяться до інвалідності

10.   Надавати юридичну 
підтримку з питань, 
пов'язаних з інвалідністю

Бачення:
Ми передбачаємо світ, 
у якому будуть цінності 
суспільства, яке живе без 
бар'єрів, здатне включати 
інших та дотримуватися 

розномаїття, у суспільстві, де 
має значення кожна особа та 
кожний голос. У такому світі 
всі люди з інвалідністю будуть 

насолоджуватися силою 
рівних прав та можливостей, 
гідності, вибору, незалежності 

та свободи від 
зловживання, 
зневаження та 
дискримінації.


