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Fundacja TUS w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego i Spółdzielnią Socjalną FADO,
na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, realizuje projekt „Bliżej dostępności”.
Jego celem jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego jednostek administracji publicznej w zakresie
dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego.
Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa
„Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.19
Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.
W ramach projektu przeszkolonych zostanie 1500 osób (750 kobiet i 750 mężczyzn), wykonujących
zadania dotyczące planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie
dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania
uniwersalnego.
Projekt trwa od października 2018 r. do marca 2020 r.,
Kryteria naboru:
1. Pracownik jednostki administracji publicznej zajmujący się jednym z poniższych obszarów
działania:
Kadra planowania przestrzennego,
Pracownik administracji architektoniczno-budowalnej,
Pracownik nadzoru budowlanego,
Służby konserwatorskie,
2. Wypełnienie przez uczestnika „Formularz badania potrzeb” znajdujący się pod linkiem:
www.docs.google.com
3. Dostarczony na szkolenie wypełniony „Formularz uczestnictwa w projekcie”.
4. Dostarczone na szkolenie „Potwierdzenie zgłoszenia przez pracodawcę”.
Do projektu mogą przystąpić maksymalnie 5 osób z każdej jednostki administracji publicznej z czego do
udziału w projekcie z jednej jednostki na początek zaproszone będą maksymalnie 3 osoby, a kolejne 2
mogą zostać wpisane na listę rezerwową.
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie, nocleg oraz
materiały szkoleniowe.
Czas trwania szkolenia: 2 dni,
Miejsce : Kraków, Łódź, miejscowość podwarszawska (wybór miejsc w trakcie rozpoznania)
Liczba uczestników na szkoleniu: 10 – 16 osób,
Terminy szkoleń: styczeń 2019 – marzec 2020 (terminy będą na bieżąco udostępniane w formularzu
badania potrzeb).
Na ewentualne pytania odpowiedzi udziela Bogdan Banaś: tel.: 501 009 857, e-mail:
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