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Kolejny, po qchniON, ?nowy-stary? pomysł na portalu! Rusza nowy dział, ale myśleliśmy o nim
od dawna i w pewnym sensie nawet istniał już u nas! Możecie go zobaczyć w zakładkach na
stronie głównej, w miejscu, gdzie kiedyś była ?Praca?. Cóż to jest, to ?Dajemy radę?? Otóż ?
będą tam teksty nadesłane przez naszych użytkowników, rodziców, opiekunów, którzy będą się
z nami dzielić swoją codziennością. Opisując symptomy, objawy poszczególnych schorzeń,
definiując na własny sposób, a także pokazując, jak mimo tego dają sobie radę właśnie w życiu
codziennym. 

Teksty użytkowników dotyczące codzienności czy to z dzieckiem czy z własną
niepełnosprawnością pojawiały się już na naszych łamach ? w publicystyce ? i wkrótce zostaną
przeniesione we właściwe miejsce. Chcemy bowiem, by w tym dziale była możliwość
szybszego i sprawniejszego odnalezienia osób z podobnymi kłopotami, problemami, chorobami
u dzieci. Społeczność portalu ma bowiem tworzyć dużą, kontaktową, przyjazną rodzinę, która
pomaga i wspiera się wzajemnie, dzieląc podobne doświadczenia i zbliżone problemy.

To następny element bardzo realny i wiarygodny w funkcjonowaniu naszego portalu. Nikt
przecież nie zna choroby swojego dziecka lepiej niż rodzice, żyjący w tym wszystkim na co
dzień, nikt nie opowie lepiej o niepełnosprawności od osoby, która się z nią sama boryka. Kto
więc najlepiej się wypowie na ten temat? Wy!!! Praktyka bowiem udowadnia, że ile osób, tyle
różnych ?odmian? konkretnego schorzenia. I po to właśnie będzie ten dział ? by ktoś,
wchodząc do nas na portal, przeglądając opisy i opowieści o codziennych zmaganiach z
niepełnosprawnością, mógł zawołać ?O, to tak jak u mnie!? i nawiązać dzięki temu kontakt, nić
porozumienia, znajomość! Uzyskać wsparcie, poradę, podzielić się doświadczeniem. 

Dlatego liczymy na to, że przyślecie nam swoje opowieści, relacje, przemyślenia dotyczące
tego, jak dajecie sobie radę na co dzień z tym wszystkim, dzieląc się swoim doświadczeniem z
całą resztą użytkowników. Liczymy na to, że to Wy stworzycie ten dział, pomagając sobie
wzajemnie...

Zapraszamy!
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