
Nazwa Beneficjenta: 

Nr projektu: 

Tytuł projektu: 

Lp.

Rodzaj 

wsparcia/wydarzenia (w 

przypadku szkoleń, 

konferencji, seminarum, 

spotkanie projektowe)

Tematyka 

wspracia/wydarzenia 

Data udzielania 

wsparcia /wydarzenia 

Godziny udzielania wsparcia 

/wydarzenia 

Dokładny adres 

realizacji 

wsparcia 

/wydarzenia 

Czy zamieszczono harmonogram 

udzielania wsparcia/wydarzeń na stronie 

internetowej projektu lub innej stronie 

www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, 

należy podać adres strony www.

Czy przekazano harmonogram 

udzielania wsparcia z 

wykorzystaniem systemu SL2014 

(TAK/NIE)? Należy podać datę 

przesłania harmonogramu do IP 

poprzez SL

1

Seminarium z udziałem IS-

LM "Nowy paradygmat 

świadczenia usług 

publicznych

na rzecz osób o 

szczególnych potrzebach"

1. Doświadczenia 

włoskich samorządów 

w zwiększaniu 

dostępności do usług 

publicznych

2. Diagnozowanie 

potrzeb i preferencji 

grup wymagających 

szczególnego 

traktowania

3. Zastosowanie 

matrycy potrzeb i 

preferencji

4. Samorządowy 

rzecznik dostępności i 

Rada Dostępności

5. Monitoring DAS

6. Polityka równości 

szans a model DAS

29-30-31.01.2020 r. 20 godz. w formie wyjazdowej

Hotel SPA 

“Rusałka”

Okuninka VIII/10, 

22-200 Włodawa

TAK/ www.fim.org.pl NIE

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / WYDARZEŃ W PROJEKCIE

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

POWR.04.03.00-00-0133/18

„Lepiej, szybciej, skuteczniej – nowatorski model świadczenia usług 

publicznych dla osób o szczególnych potrzebach” 



2 Warsztaty empiryczne

Warsztaty będą miały 

charakter 

odzwierciedlenia 

rzeczywistych sytuacji 

zw. z utrudnieniami, na 

jakie natrafiają 

os. o szczególnych 

potrzebach przy 

świadczeniu usług i 

załatwianiu spraw. 

Będą prowadzone w 

formie symulacji 

korzystania z usług 

przez osoby o 

szczególnych 

potrzebach wspierane 

przez trenerów.

marzec - kwiecień 2020 

r.

16 h x 3 grupy (trwają 

uzgodnienia z wykładowacami 

odnośnie ustalenia 

szczegółowych godzin i 

terminów)

2 grupy - miejsce 

realizacji: Lublin, 1 

grupa - miejsce 

realizacji: Leżajsk

Harmnogram zostanie zamieszczony NIE

3
Wizyta studyjna we 

Włoszech 

Wizyta majaca na celu 

zapoznanie się z 

doświadczeniami 

partnera włoskiego

3 wizyty: termin: 

kwiecień, maj, czerwiec 

2020 r.

n/o Turyn

Harmonogramy będą dostępne po 

ustaleniu szczegółowych terminów wizyt 

studyjnych.

NIE

4

Konsultacje dotyczące 

opracowania wstępnej 

wersji modelu

Wdrażanie usprawnień 

menedżersko - 

organizacyjnych w 

samorządach, wsparcie 

merytoryczne w 

procesie przygotowania 

modelu, antycypacja 

ryzyk oraz 

zapobieganie 

zagrożeniem 

IV 2020 - XI 2020 n/o 

obszar JST, 

biorących udział w 

projekcie

Harmonogramy będą dostępne 

poustaleniu szczegółwych dat spotkań z 

przedstawicielami zespołów ds.. 

Opracowania modelu

NIE

5
Konsultacje dotyczące 

testowania modelu

Analiza świadczonych 

usług z modelem oraz 

reagowanie na ew. 

problemy i 

niezgodności

IV kwartał 2020 r. n/o

obszar JST, 

biorących udział w 

projekcie

Harmonogramy będą dostępne 

poustaleniu szczegółwych dat spotkań z 

przedstawicielami zespołów ds.. 

Opracowania modelu


