Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
Wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego pragniemy zaprosić Państwa do udziału w
7-godzinnym, bezpłatnym szkoleniu, finansowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w
ramach projektu „Kuźnia Dobrych Stron”, realizowanego przez Fundację PCJ Otwarte Źródła oraz
Spółdzielnię Socjalną FADO.

Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji cyfrowych przedstawicieli instytucji publicznych w kwestii
dostępności przestrzeni cyfrowej. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zdobędą Państwo ekspercką wiedzę z
zakresu dostosowywania stron internetowych do międzynarodowego standardu WCAG 2.0. Uzyskają
Państwo również dostęp do stworzonych w ramach projektu unikalnych narzędzi - startowych pakietów
serwisów internetowych, szablonów, katalogu procedur i instrukcji zarządzania i redagowania portali
internetowych podmiotów publicznych zgodnie z wymogami dostępności.

Korzyści, wynikające z udziału w seminarium, mają długofalowy wymiar - zdobędą Państwo
specjalistyczne kompetencje, które będą przydatne po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę fakt, że
problem dostępności stron internetowych w Polsce jest powszechny, będą mogli Państwo wykorzystać
nabyte umiejętności w każdej branży.

Każda z osób uczestniczących w seminarium - po przeprowadzeniu warsztatów dostępności dla
administratorów i redaktorów stron internetowych instytucji publicznych w swoim mieści/powiecie otrzyma certyfikat „Rzecznika Dostępności”, który potwierdzi nabytą wiedzę oraz pozwoli dzielić się nią
z przedstawicielami lokalnej społeczności – między innymi osobami, które zajmują są redakcją stron
internetowych na przykład w placówkach oświatowych.

Dzięki unikalnym umiejętnościom, które Państwo zdobędą podczas szkolenia, strony internetowe instytucji
z Państwa z regionu staną się dostępne dla osób do tej pory wykluczonych cyfrowo.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia osób,
które najszybciej zadeklarują chęć wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się 28 października 2015 roku
w sali 207-208 na II piętrze Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej
przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych
Urzędu Miasta Lublin
przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 23 w Lublinie
Zgłoszenia należy przesyłać do 23 października 2015 roku na adres mailowy:

katarzyna.osmialowska@spoldzielniafado.pl
Wszelkich informacji organizatorzy udzielają pod numerem telefonu: 787 221 840

