Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Agenda szkolenia
Zasada niedyskryminacji w projektach RPO WŁ 2014-2020

Forma szkolenia:
Szkolenie prowadzone w formie wybitnie interaktywnej (warsztaty, przykłady, prezentacje,
dyskusja) – prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia zaprasza uczestniczki/ków do
aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich
problemów związanych z praktyką. Całość wsparta prezentacją multimedialną w programie
MS Powerpoint.
Cel:
Sprawienie by dostępność środków w ramach RPO WŁ była szansą na postęp dla
wszystkich obywateli, w tym tych z niepełnosprawnościami i o różnych potrzebach
funkcjonalnych. Uczestnicy poznają wiele gotowych narzędzi, które można do projektów
wprowadzić szybko i skutecznie.

Godziny

Trener

Program Szkolenia

8.30-8:45

Rejestracja

8.45-10.45

Test wiedzy
1. Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
(prezentacja/dyskusja):
 Pojęcie dyskryminacji i dostępności;
 Podstawy prawne określające wymogi stawiane
dostępnym produktom projektów
i. dokumenty,
ii. usługi,
iii. wyposażenie);
 Standard WCAG 2.0 – opis wymogów, przykłady
zastosowania;
 Mechanizm racjonalnych usprawnień;
 Koncepcja uniwersalnego projektowania;

Michał
Rutkowski
10.45-10.55
10.55-12.55

Przerwa
 Ocena projektu w zakresie spełnienia zasady (wybór
projektów);
 Potwierdzanie stosowania zasady we wnioskach
o płatność;
 Kontrola projektów w zakresie stosowania zasady
i wskazówki na co należy szczególnie zwrócić uwagę
podczas kontroli na miejscu, wizyt monitoringowych
i weryfikacji wniosków o płatność
i. Weryfikacja dokumentacji przetargowej,
ii. Dokumentów papierowych powstałych
w ramach projektu,
iii. Dokumentów elektronicznych;
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 Monitoring i sprawozdawczość realizacji zasady;

12.55-13.25

Lunch

13.25-15.15

 Produkty projektów – omówienie wybranych produktów
w projektach wdrażanych w ramach RPO oraz
minimalnych wymagań, jakie musza być spełnione dla
takich produktów;
 Odbiorcy produktów powstających w ramach RPO
(wpływ różnych rodzajów niepełnosprawności na
możliwość korzystania z produktów projektu);
 Zasady tworzenia dostępnych dokumentów w wersji
elektronicznej
 Polityka równości szans kobiet i mężczyzn;
i. Bariery równościowe płci;
ii. Kryteria oceny standardu minimum - analiza
poszczególnych punktów standardu;
iii. Wyjątki od standardu minimum;
iv. Potwierdzanie stosowania zasady we wnioskach
o płatność;
v. Kontrola projektów w zakresie stosowania
zasady;
Warsztat/dyskusja w oparciu o najlepsze praktyki –
analiza zagrożeń pod kątem osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności;
Przerwa kawowa

15.15-15.25

15.25-16.30

Test wiedzy.
Podsumowanie szkolenia.
Konsultacje indywidualne.
Rozdanie certyfikatów.

