Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.
Szanowni Państwo,
Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa
do współtworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów
publicznych działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
i udziału w najbliższym spotkaniu Forum pt. „Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności”,
które zaplanowane jest na 28 maja 2021 r. w godzinach 09.30 – 13.30.
Przedmiotem spotkania będzie dyskusja poświęcona naszym doświadczeniom w zakresie
wdrażania dostępności. Podczas Forum podsumujemy dotychczasowe działania w zakresie
organizacji dostępności, podkreślimy, iż zapewnienie dostępności jest procesem ciągłym,
wymagającym stałego monitorowania, koordynacji i zaangażowania. Poinformujemy,
o działaniach, które w zakresie dostępności miały miejsce do maja oraz o tych, które są planowane
w kolejnych miesiącach. Spotkanie to będzie miało charakter warsztatowy. Pragniemy,
aby Członkowie Forum, kontynuowali rozpoczętą podczas wcześniejszych spotkań dyskusję,
dotyczącą dobrych praktyk z zakresu zapewnienia dostępności w swoich instytucjach. Już dziś
zapraszamy Państwa do podzielenia się doświadczeniami, wątpliwościami oraz możliwościami ich
rozwiązania. Mamy nadzieję, iż dzięki uczestnictwu w spotkaniu będą mogli Państwo odnaleźć
inspirację do dalszych działań i rozwiązać problemy, z jakimi spotykacie się w swojej codziennej
pracy.
Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych
działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zawiązało
swoją działalność podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 12 lutego 2021 r. Ideą
powołania Forum było stworzenie platformy współpracy i integracji pracowników pełniących
funkcję koordynatora ds. dostępności spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL
spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych. Jest to pierwsze
forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w
formule on- line.
Inspiracją do utworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora
finansów publicznych są działające od wielu lat liczne fora działające przy Ośrodkach FRDL. Fora
te stanowią opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na wspólnocie interesów zawodowych.
Obecnie przy FRDL działa 80 forów samorządowych, które zrzeszają blisko 4 000 przedstawicieli
z ponad 40 środowisk samorządowych.
Od początku trwania stanu epidemiologicznego w Polsce, w formule on-line zaczęły spotykać się
fora działające przy ośrodkach regionalnych FRDL. Od kwietnia 2020r. odbyło się w skali kraju
ponad 500 spotkań, w których uczestniczyło ponad 16 000 forumowiczów.
Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy, integrująca
środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz propagująca dobre
praktyki. Branżowe fora samorządowe są one jednym z kluczowych elementów kształcenia
ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek podległych. Fora przede wszystkim
służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu
warsztatu wykonywanego zawodu oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu. Fora to platforma

wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji. Fora posiadają coraz
większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów. Fora prowadzą
także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu
problemów, pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku
z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym
zainteresowaniem wśród pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Jest to jedna
z najbardziej dynamicznie rozwijających form pogłębienia wiedzy zarówno tej merytorycznej,
jak i praktycznych sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się w bieżącej pracy
jednostek.
Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora
finansów publicznych będzie systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana
poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie
wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń
pomiędzy członkami Forum.
Spotkania w ramach forum będą realizowane w formule on-line. Formuła ta pozwoli
Państwu zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie
i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz
wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty. Platforma, na
której będzie odbywać się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę
internetową, np. Google Chrome. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne
mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos. Do Państwa
dyspozycji będzie również czat, na którym przez cały czas spotkania będziecie Państwo mogli
zadawać pytania i wymieniać się doświadczeniami z uczestnikami spotkania. Kamera
w komputerze nie jest konieczna (tak jak w przypadku szkoleń, organizowanych przez FRDL).
Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do
webinarium (wirtualnej sali). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie,
w której planowane jest rozpoczęcie spotkania.
Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami i zrzeszenia się w ramach
Forum!
Z poważaniem
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Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
28 maja 2021 r.
Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności
09.30 – 10.00 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
 Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące
Przewodnicząca Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Koordynatorki Forum
 Co nowego słychać w temacie dostępności?
Prowadzący: od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi
projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.
Stworzył dokument pod nazwą Standardy Dostępności, ekspert Komisji ds. Osób
Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Rady
Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnością.
10.00 – 10.30 „Dostępność po złożeniu raportu. Co przed nami?”
Wystąpienie przedstawiające w pigułce kwestie dostępności po 31 marca,
zobrazowanie tego, co wydarzyło się w sprawach dostępności, najważniejszych
elementów wprowadzania dostępności w organizacji, wskazujące, że proces
zapewniania dostępności nie kończy się na jednorazowych działaniach a jest
procesem ciągłym, potrzebującym planowania i sprawnej koordynacji.
Prowadzący: Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja. Posiada wieloletnie
doświadczenie w bezpośrednim wspieraniu osób z niepełno sprawnościami.
Przez wiele lat związany z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym,
współpracował z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskim Forum Osób
Niepełnosprawnych, Fundacją Eudajmonia, Fundacją Imago oraz Ogólnopolską
Federacją Organizacji Pozarządowych. Założyciel i koordynator eksperckiej grupy
ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do włączenia zapisów Konwencji ONZ o
prawach osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim w zakresie
dostępności) w główny nurt programowania Europejskich Funduszy
Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy 2014-2020. Jeden z liderów ruchu
Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Reprezentuje Fundację Aktywizacja
w organizacjach parasolowych i ciałach dialogu społecznego, m.in.
zaangażowany w prace Komitetu Umowy Partnerstwa i Komitetu
Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Rady
Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
10.30 – 10.50 „Doświadczenia w zakresie wdrażania dostępności - Fundacja Aktywizacja
na rzecz dostępności - realizowane projekty, dobre praktyki.”
Prowadzący: specjalista ds. dostępności, ds. HR. Posiada 5 letnie doświadczenie
w pracy w agencjach zatrudnienia oraz organizacji pozarządowej. Aktualnie
zajmuje się edukacją i wprowadzaniem zasad z zakresu dostępności.
Organizuje i prowadzi szkolenia z obszaru rekrutacji i niepełnosprawności.
Praktyk
działań
rekrutacyjnych.
Pasjonat
nowoczesnych
trendów
w wyszukiwaniu kandydatów oraz innowacyjnych narzędzi wspierających
osoby z niepełnosprawnościami w pracy. Autor artykułów i publikacji
dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

10.50 – 11.20 „Otwarty Pracodawca – osoby ze szczególnymi potrzebami w miejscu pracy”
Prowadzący: ekspert ds. rynku pracy, HR Manager. Posiada 13 letnie
doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się
aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Obecnie Członek Zarządu Fundacji
Aktywizacja oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Wspiera
pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i wdrażania
systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania
różnorodnością. Przeprowadza audyty stanowisk pracy w zakresie dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla
różnych grup odbiorców z obszaru niepełnosprawności i zarządzania
różnorodnością. Pracuje jako coach i doradca. Autor publikacji, artykułów dot.
rynku pracy i niepełnosprawności.
11.20 – 11.30

Przerwa kawowa.

11.30 – 13.30 Dobre praktyki w zakresie wdrażania dostępności:
 Raport o stanie dostępności - co dalej z dostępnością w instytucji?
Plany działania na rzecz poprawy dostępności. Jak należy je przygotować?
Kto przygotowuje plan a kto odpowiada za jego wdrożenie? Monitoring
realizacji i aktualizacja.
 Rola koordynatora ds. dostępności w jednostce. Koordynator a zespół.
Czy lepiej mieć jednego koordynatora czy powołać zespół? Koordynator
urzędu, a jednostki podległe.
 Dostępność architektoniczna.
Analiza zastosowanych praktyk w zakresie minimalnych wymagań
dotyczących dostępności architektonicznej. Dobre praktyki w zakresie
zapewnienia wolnych od barier przestrzeni.
 Dostępność komunikacyjno – informacyjna.
Analiza przyjętych rozwiązań w zakresie zapewnienia tego rodzaju
dostępności ze szczególnym uwzględnieniem procesu obsługi klienta
zewnętrznego ze szczególnymi potrzebami.

KARTA ZGŁOSZENIA

Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU WDRAŻANIA DOSTĘPNOŚCI
Spotkanie będziemy realizowali w formie webinarium on line.
28 maja 2021 r.

Spotkanie w godzinach 09:30-13:30

Spotkanie dedykowane jest członkom Forum. Koszt udziału w spotkaniu zostanie
pokryty z opłaty kwartalnej, która wynosi 290 PLN + VAT.
DANE DO
KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
ul. Żurawia 43 00-680 Warszawa
tel. 605 909 355
forumkoordynatorow@frdl.org.pl

DANE UCZESTNIKA
Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)
Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

Imię i nazwisko uczestnika
Stanowisko
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl
lub mailem na adres forumkoordynatorow@frdl.org.pl do 25 maja 2021 r.
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