
 
 
 

B 2.8  PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 
„Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie” 

 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

   
- ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych 

Beneficjent systemowy 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Projekt będzie realizowany w partnerstwie 

 

TAK x 
Czy typ projektu został 

przewidziany w SzOP do 
realizacji w trybie 

systemowym? 
NIE  

JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 
 

Okres realizacji projektu 01.2010 – 12.2010 

Kwota planowanych 
wydatków w projekcie  

w roku  
2010 

2 000 000,00 
ogółem w 
projekcie 

2 000 000,00 

twarde  

- przeprowadzenie audytu 
dostępności 200 stron internetowych 
instytucji poŜytku publicznego pod 
kątem wytycznych Konsorcjum W3C 
- 200 raportów z audytów z 
zaznaczeniem błędów i moŜliwości 
ich naprawienia, 
- zatrudnienie 20 osób 
niepełnosprawnych, które brałyby 
udział w audytowaniu stron 

 

przeprowadzenie audytu dostępności 200 stron internetowych instytucji poŜytku publicznego 
pod kątem wytycznych Konsorcjum W3C 
- 200 raportów z audytów z zaznaczeniem błędów i moŜliwości ich naprawienia, 
- zatrudnienie 20 osób niepełnosprawnych, które brałyby udział w audytowaniu stron 

 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

miękkie 

w roku  
2010 

uwraŜliwienie 200 zaudytowanych 
instytucji na formułowanie stron 
internetowych w kodach dostępnych 
dla osób z róŜnymi rodzajami 
niepełnosprawności, 
- zwiększenie dostępu do informacji 
internetowej dla osób 
niepełnosprawnych  

- wzrost wiedzy i umiejętności kadr 
zajmujących się tworzeniem i 
administrowaniem serwisami 
internetowymi w 80 instytucjach 
- rozpowszechnienie idei tworzenia 
stron dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych 

na koniec 
realizacji 
projektu 

uwraŜliwienie 200 zaudytowanych instytucji na formułowanie stron internetowych w kodach 
dostępnych dla osób z róŜnymi rodzajami niepełnosprawności, 
- zwiększenie dostępu do informacji internetowej dla osób niepełnosprawnych  

- wzrost wiedzy i umiejętności kadr zajmujących się tworzeniem i administrowaniem 
serwisami internetowymi w 80 instytucjach 
- rozpowszechnienie idei tworzenia stron dostępnych dla osób niepełnosprawnych 



Kryteria dostępu 

1. Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej ( z rodzajem niepełnosprawności, której 
dotyczy projekt) wśród personelu projektu. 

Uzasadnienie: 

Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej  w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu 
decyzji, a takŜe stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskania maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb 
uczestników i przełamania ewentualnych barier do udziału w projektach z ich  strony. Obecność osób z taką samą dysfunkcją wśród 
personelu projektu stanowić będzie dodatkową zachętę do udziału w nim dla innych osób niepełnosprawnych i gwarantuje dodatkową 
wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

2. Projekt zapewnia upowszechnianie rezultatów co najmniej w postaci przygotowania i dystrybucji podręcznika dobrych praktyk z zakresu aktywizacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

Uzasadnienie: 
Zasada upowszechniania projektu poprzez udostępnianie wiedzy na temat form wsparcia  udzielanych osobom niepełnosprawnym, ma na 
celu zapewnienie moŜliwości  multiplikacji rozwiązań w podobnych grupach docelowych równieŜ w projektach realizowanych na poziomie 
regionalnym. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Uzasadnienie:  

 
 
 


