Biuro Projektów i Badania Rewitalizacji

dr inż. arch. Dagmara Mliczyńska-Hajda

RAMOWY PROGRAM USŁUGI EDUKACYJNEJ:

DOSTĘPNOŚĆ W DZIAŁANIACH PROROZWOJOWYCH,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIEM REWITALIZACJI.
[USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
w kontekście innych, kluczowych ustaw definiujących sposób realizacji zadań własnych gminy dalej „ustawa”]
1. Wprowadzenie, pojęcia podstawowe: bariera, dostępność, osoba ze szczególnymi potrzebami,
projektowanie uniwersalne, racjonalne usprawnienie, rewitalizacja; dostępność
a uczestnictwo (partycypacja społeczna).
Dostępne – usługi, obiekty, pojazdy – to takie, z których może korzystać na równi jak
największa liczba osób. „Na równi, czyli bez względu na wiek, stan zdrowia czy
niepełnosprawność…” – wobec tego, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę
i dlaczego?
Wykład: 1 godzina szkoleniowa
Seminarium dyskusyjne: 1 godzina szkoleniowa
2. Rewitalizacja i inne przedsięwzięcia inicjowane przez jst a pojęcia: projektowanie uniwersalne
i racjonalne usprawnienie.
Szczegółowe omówienie zagadnienia, przykłady [w odniesieniu do art. 4 ustawy].
W jaki sposób ustawa zmienia dotychczasową praktykę?
Wykład: 1 godzina szkoleniowa
Opcjonalnie 1 godzina seminarium (w wersji szkolenia dwudniowego)
3. Projektowanie
uniwersalne
–
koncepcja,
zasady
i
przykłady
praktyczne.
O co chodzi w projektowaniu uniwersalnym? Jak uwzględniać projektowanie uniwersalne
w zamówieniach publicznych? Teoria oraz ćwiczenie praktyczne, na przykładzie (case-study)
i w odniesieniu do konkretnego GPR.
Wykład: 1 godzina szkoleniowa
Warsztat: 3 godziny szkoleniowe – w tym badanie terenowe dostępności siłowni na wolnym
powietrzu – Bytom Rozbark i spotkanie robocze z przedstawicielem UM Bytom; analiza,
dyskusja i wnioski.
4. Racjonalne usprawnienie i projektowanie uniwersalne, a dostęp alternatywny – na czym
polegają różnice w podejściu? [kontekst: ustawa, ustawa o rewitalizacji, Prawo Budowlane
i inne przepisy szczególne dotyczące projektów „twardych”].
Prospektywna analiza konkretnego przykładu, pod kątem czynników istotnych dla:
zapewnienia wsparcia, zapewnienia wsparcia technicznego, wprowadzenia zmian
w organizacji podmiotu publicznego. Wnioski i rekomendacje.
Warsztat: 2 godziny szkoleniowe (albo 1 godzina seminarium, w wariancie szkolenia
jednodniowego)
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5. Rewitalizacja i dostępność a regulacje ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – wnioski i rekomendacje.
W jaki sposób skutecznie działać na rzecz rewitalizacji (realizacji LPR/GPR)
w zgodzie z koncepcją dostępności i obowiązującymi przepisami prawa. Skutki i koszty
zaniechań.
Seminarium: 1 godzina szkoleniowa
6. Program „ Dostępność plus” {DP} – w odniesieniu do zadań własnych jst i wdrażania
(aktualizacji) LPR/GPR. W jaki sposób DP może zmienić (zmodyfikować) dotychczasową
praktykę wdrażania działań rewitalizacyjnych w gminie?
Wykład: 1 godzina szkoleniowa
7. Rewitalizacja – przedsięwzięcia inicjowane przez jst i (nie)dostępne? W jaki sposób ustawa
kształtuje zmiany w realizacji programów rewitalizacji przez jst? Przepisy, DP, a kluczowe
cechy „(nie)dostępnych” projektów rewitalizacyjnych: jak efektywnie realizować regulacje
ustawy, wobec założonych wcześniej celów LPR/GPR?
Wykład: 1 godzina szkoleniowa
Seminarium: 2 godziny szkoleniowe, w tym spacer studialny (przestrzeń publiczna placu św.
Barbary, Bytom – Rozbark: krytyczne aspekty zapewniania dostępności w praktyce realizacji
GPR).
8. Zajęcia podsumowujące szkolenie, fakultatywny test samowiedzy, sesja pytań i odpowiedzi,
rekomendacje źródeł powalających na samodzielne rozszerzenie wiedzy i umiejętności
uczestników, wręczenie certyfikatów.
1 godzina szkoleniowa.
Liczba uczestników: maksimum 10 osób (minimum 8)
Proponowany termin: 07-08 maja 2020 r. (realizacja szkolenia zostanie potwierdzona do 24
kwietnia 2020)
Miejsce: hotel SEVEN w Bytomiu – Rozbarku, ul. Musialika 7
szkolenie dwudniowe: 16 godzin (bez przerw kawowych i obiadów, które uczestnicy otrzymują
w ramach usługi szkoleniowej).
Cena: brutto 1200,00 (nie odejmuje kosztów podróży uczestnika i ewentualnego noclegu)
Zgłoszenia: przyjmujemy drogą mailową na adres biuro@reviplan.pl (decyduje kolejność
zgłoszeń)
Proponowane szkolenie może być realizowane również jako szkolenie zamknięte, w dwóch
wariantach:
•
•

szkolenie jednodniowe (8 godzin zajęć: pozycje 1 – bez seminarium, 2 – bez seminarium,
3 - bez studium przypadku, 4 – jako seminarium, 8);
szkolenie dwudniowe (16 godzin) z dwoma zajęciami praktycznymi, wg ramowego programu.

Cena i terminy oraz miejsce realizacji szkolenia zamkniętego - do indywidualnego uzgodnienia.
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