
          Sobre o Site de apoio de vida da província de Kanagawa 

 

●   O que é「Site de apoio de vida de Kanagawa」? 

   Ao se encontrar dificuldades diversas para se viver, as informações onde consultar, apoios disponíveis,   

   de acordo com a região e tipos de dúvidas, podem ser encontradas no「O site de apoio de vida de   

   Kanagawa」.  

    Quaisquer pessoas podem encontrar problemas tais como, falta de dinheiro, não podem trabalhar , não   

    podem pagar os aluguéis, não tem moradias, dificuldades de enfrentar a vida por motivo de doenças e     

    deficiências, de criação de filhos , cuidar dos idosos, enfim por variados motivos de cada pessoa. 

    Além disso não dispondo de pessoas ou entidades a quem possam consultar na proximidade, sofrem   

    sozinhos e não podem evadir-se dos problemas. 

    No「Site de apoio de vida de Kanagawa」, são informados dos locais e instituições da Província de  

    Kanagawa, que recebem as consultas diversas e apoiam nas soluções de muitos dos problemas .  

          

●  As características do「Site de apoio de vida de Kanagawa」 

   「Site de apoio de vida de Kanagawa, foi elaborado por órgão chamado Kanagawa Seikatsu Konkyusha 

   Jiritsu Shien Net Work.「Site de apoio de vida de Kanagawa」, conta também com a colaboração da 

   Província de Kanagawa.  

   No 「Site de apoio de vida de Kanagawa」são publicados as informações de vários NPO , grupos de 

    comunidades Civis, Corporações e outros. 

 

●  Como utilizar o Site de apoio de vida de Kanagawa 

    Na primeira página selecione e busque o assunto desejado e a área onde vive . É possível também 

    buscar apenas com a área ou assunto desejado. Depois da busca, organizações, instituições da sua área 

    são mostrados.    

    Checkando a organização, instituição desejada, movem-se na pagina de informações mais detalhadas. 

    Verifiquem bem como consultar ou utilizar e entrem em contato com as organizações dentro da região  

    onde vivem. 

    De acordo com as necessidades, com consentimento de quem consultam, múltiplas entidades e 

    organizações, colaboram entre si com o objetivo de solucionar problemas de cada solicitante. 

 

    Ao deparar com os problemas procurem não carregar sozinho(a), primeiro consultar alguém. 

 Utilizem o site de apoio de vida de Kanagawa. 

                        


