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Rusza samorządowy projekt szkoleniowy dla koordynatorów i liderów dostępności z Warszawy. Podczas
webinarów szczegółowo omówione zostaną trzy ustawy o dostępności: ustawa o dostępności cyfrowej,
ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ustawa o języku migowym i
innych formach komunikowania się.
W ramach projektu realizowane będą warsztaty, szkolenia i webinaria dla pracowników i koordynatorów
dostępności: Urzędu m.st Warszawy, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, organizacji
pozarządowych działających na rzecz mieszkańców stolicy, a także dla wszystkich innych osób
zainteresowanych tematem niwelowania nierówności w dostępie do życia publicznego. Zaplanowano
m.in. szkolenia z organizacji wydarzeń, które nie wykluczają osób z niepełnosprawnościami, dostępności
cyfrowej czy przygotowania tekstu do tłumaczenia na polski język migowy. Wszystkie wydarzenia są
bezpłatne i odbędą się w formie spotkań online, a na część z nich trzeba się wcześniej zarejestrować pod
linkiem: http://www.zapisy.warszawadostepna.pl/
Webinary odbędą się w następujących dniach:
20.10. 2020, wtorek, 13:00-15:00 – Ustawa o dostępności cyfrowej: Link do spotkania
22.10.2020, czwartek, 13:00-15:00 - Ustawa o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi
potrzebami: Link do spotkania
23.10.2020, piątek, 13:00-15:00 - Ustawa o języku migowym i innych formach komunikowania
się: Link do spotkania
27.10.2020, wtorek, 13:00-15:00 - Co musi a co może koordynator? Link do spotkania
W ramach programu odbędą się również:
Szkolenia z dostępności cyfrowej:
WCAG bez tajemnic. 10 terminów i 3 ważne tematy: dostępność stron internetowych, dostępność
dokumentów i dostępność multimediów. Teoria i praktyka. Kompendium wiedzy w jeden dzień.
Szkolenia oparte o "Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy"
Szkolenie dla:
a. pracowników Urzędu m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych i osób prawnych m.st.
Warszawy,
b. koordynatorów ds. dostępności Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st.
Warszawy
c. NGO, które działają na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy
Sprawdź program i zapisz się na szkolenie!
Rekrutacja na www.zapisy.warszawadostepna.pl
Jeden termin każdego szkolenia będzie dostępny z PJM i napisami na żywo.
Rezerwuj termin. Czas trwania warsztatów 5h, 9.00-14.00
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WCAG. Dostępność treści internetowych.
Trener: Przemysław Marcinkowski, Fundacja Widzialni
23.10.2020, 2.11.2020, 6.11.2020 - PJM, napisy na żywo
WCAG. Dostępność dokumentów. Trener: Marcin Luboń, Fundacja Widzialni
26.10.2020, 3.11.2020 - PJM, napisy na żywo, 10.11.2020
WCAG. Dostępność multimediów. Trenerzy: Monika Szczygielska, Dostępni.eu i Robert
Więckowski, Fundacja Kultury Bez Barier
2.11.2020, 3.11.2020, 9.11.2020 - PJM, napisy na żywo, 10.11.2020
Szkolenie z dostępności wydarzeń
Wydarzenia bez barier. Jak organizować wydarzenia i nikogo nie wykluczać?
6 terminów do wyboru! Teoria i praktyka. Analizy przypadków. Przykłady dobrych praktyk.
Projektowanie dostępności podczas wydarzenia. Zastosowanie list kontrolnych. Szkolenie popularyzuje
"Wytyczne ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy".
Szkolenie dla:
a. pracowników Urzędu m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych i osób prawnych m.st.
Warszawy,
b. koordynatorów ds. dostępności Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st.
Warszawy,
c. NGO, które działają na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy
Zapisz się na szkolenie! Rekrutację na stronie: www.zapisy.warszawadostepna.pl rozpoczniemy wkrótce.
W przynajmniej jednym z terminów szkolenie odbędzie się z PJM i napisami na żywo.
Rezerwuj termin: 16.11.2020, 17.11.2020, 23.11.2020, 27.11.2020, 30.11.2020, 4.12.2020
Czas trwania warsztatów 5h, 9.00-14.00
Warsztaty z przygotowania informacji o działaniach podmiotu w PJM i ETR
W październiku odbędą się pierwsze warsztaty, podczas których opracujemy schemat informacji o
zadaniach podmiotu zgodnie z z wymaganiami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami. Uczestnicy dowiedzą się jak powinien wyglądać tekst przygotowany z myślą o
tłumaczeniu na język migowy (PJM) i jak przygotowuje się tekst łatwy w rozumieniu i czytaniu (ETR).
Zadaniem uczestników będzie opracowanie informacji wyjściowej, na podstawie której powstanie ETR i
tłumaczenie PJM.
Warsztaty dla: pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.
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Zapisz się na warsztaty! Rekrutacja na www.zapisy.warszawadostepna.pl
Rezerwuj termin: 26.10.2020, 28.10.2020. Czas trwania warsztatów 3h, 13.00-16.00
Webinaria o dostępności
Planujemy ogólnodostępne webinaria o dostępności komunikacyjno-informacyjnej. Do końca roku
odbędą się 4 spotkania online. Będziemy rozmawiali m.in. o technologiach asystujących i narzędziach
wspierających dostępność. Ale także o tym, co jest największym wyzwaniem dla koordynatorów i
liderów dostępności. Wspólnie poszukamy rozwiązań.
Spotkania odbędą się na platformie zoom z PJM i napisami na żywo. Spotkania są otwarte dla wszystkich
zainteresowanych, nie wymagają rejestracji. Spotkania nie będą transmitowane na żywo.
Retransmisja na kanale https://facebook.com/WarszawaDostepna.
Rezerwuj termin: 26.11.2020, 3.12.2020, 10.12.2020, 17.12.2020. Czas trwania webinarium 2h,
13.00-15.00. Program opublikujemy w listopadzie.
Kurs dla koordynatorów ds. dostępności Urzędu m.st. Warszawy
W grudniu ruszy kurs dla koordynatorów ds. dostępności Urzędu m.st. Warszawy. Każdy z
zakwalifikowanych na kurs 150 warszawskich koordynatorów ds. dostępności otrzyma 100 godzin
szkolenia z dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej. Kurs zakończy się w
2021 roku wręczeniem certyfikatów. Dodatkowo dla koordynatorów przewidziane są indywidualne
konsultacje.
Termin: I części - grudzień 2020. Program i zapisy w listopadzie 2020.
Spotkania koordynatorów
Dyskusje. Debaty. Tworzenie społeczności. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Najlepsze praktyki i
inspiracje z Polski i z Europy. Tylko dla koordynatorów ds. dostępności.
Rezerwuj termin: 2021-2022 Program i zapisy w 2021 roku.
Szczegółowe informacje tutaj.
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