
EMPODERANDO
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS

www.CILNCF.org
LIGUE GRÁTIS  (800) 265-5724

DIRIGIDO E GOVERNADO EM SUA MAIORIA POR 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

SERVIMOS 16 CONDADOS NO CENTRO-NORTE DA FLORIDA

SEDE
222 SW 36th Terrace, Gainesville, FL 32607

 FONE  (352) 378-7474 
VÍDEO FONE  (352) 240-3079

FAX  (352) 378-5582

ESCRITÓRIO EM OCALA
2760 SE 17th Street, Suite 300, Ocala, FL 34471 

FONE  (352) 368-3788 
VÍDEO FONE  (352) 414-1833 

FAX  (352) 629-0098

CIL
Em Português

Os serviços são
financiados em parte

por:

• ADA - Elegibilidade para 
transportes especiais

• Serviços de emprego
• Programas Juvenis, Grupos e 

Atividades
• Preparação para Emergências
• Treinamento de Viagem
• Construção de rampa 

paracadeiras de rodas
• Avaliações vocacionais
• Aconselhamento de Pares
• Programa High Tech de Ensino 

Médio
• Intérpretes de Linguagem de 

Sinais
• Workshops e Eventos Especiais
• Doações de Equipamentos 

Médicos Duráveis
• E mais...

PROGRAMAS DE SUPORTE



O QUE É VIDA 
INDEPEDENTE?

Trata-se de encontrar as ferramentas 

para ser seu melhor recurso. É 

sobre os indivíduos que vivem 

com deficiências exercendo seus 

direitos de viver da maneira mais 

independente possível, fazer escolhas 

pessoais e alcançar a plena inclusão na 

comunidade.

O Centro de Vida Independente do 

Centro-Norte da Flórida (CILNCF) 

é um centro de recursos de 

incapacidade estabelecido. Operado 

e governado em sua maioria por 

pessoas com deficiências, o CILNCF 

oferece serviços e programas de alta 

qualidade para a região Centro-Norte 

da Flórida desde 1981.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Nossa missão de fortalecer a independência 

começa com os nossos 5 Serviços Principais: 

Defensoria de Direitos, Habilidades de 

Vida Independente, Suporte entre Pares, 

Informação & Referência e Transição. Através 

destes serviços e nossos programas de apoio, 

o CILNCF está melhorando a qualidade 

de vida em toda a nossa comunidade, 

aumentando os níveis de independência 

pessoal e cumprindo nossa missão:

DEFENSORIA DE DIREITOS

Trabalhamos com indivíduos e com

a comunidade para resolver as

barreiras que dificultam um estilo

de vida independente.

HABILIDADES DE VIDA INDEPENDENTE

Oferecemos oficinas para ajudar a

desenvolver habilidades em áreas como

cuidados pessoais, estratégias de

enfrentamento, gerenciamento

financeiro, habilidades sociais,

gerenciamento de saúde e muito mais.

SUPORTE ENTRE PARES

Nós fornecemos aconselhamento

individual e serviços de orientação de

pares, além de atividades em grupos

sociais. Essas atividades de suporte de

pares oferecem um espaço seguro para

pessoas que desejam compartilhar

experiências divertidas e envolventes.

INFORMAÇÃO & REFERÊNCIA

Nós conectamos pessoas com uma

ampla gama de recursos, usando um

extenso banco de dados de serviços

comunitários, para atender às

necessidades ou ajudar a enfrentar os

problemas que estão sendo

vivenciados.

TRANSIÇÃO

O CILNCF fornece ajuda à medida que

as pessoas com deficiência passam por

transições significativas na vida.

Proporcionamos aos jovens as

oportunidades e os recursos

necessários para a transição bem

sucedida do ensino médio para o

ensino superior ou para o mercado de

trabalho. Também ajudamos a desviar

as pessoas do atendimento

institucionalizado e oferecemos

ferramentas para ajudá-las a fazer a

transição para uma vida em

comunidade.


