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Wstawiamy  źródło weryfikacji –

najprostsze jakie się da, takie, 

które musimy i tak zrobić, 

nawet gdyby zadanie nie było 

realizowane z 

dofinansowaniem  itp.

Wstawiamy  ilość, 

liczbę, kwotę –

nie tekst!!!

„Przeklejamy” 

nazwę rezultatu 

z konkursu



ZMIANY, NA KTÓRE 

TRZEBA ZWRÓCIĆ 

UWAGĘ





PRZECIWDZIAŁANIE

ZAGROŻENIOM 

PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

NA TLE SEKSUALNYM



Niezbędna jest weryfikacja czy dane wychowawców 

(opiekunów), którzy w jakimkolwiek zakresie sprawują 

opiekę nad małoletnimi, są zamieszczone: 

 w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub 

 w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa 

Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 

wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

oraz przedstawienie przed zawarciem umowy 

oświadczenia w przedmiotowym zakresie (nazwy 

rejestrów do oświadczenia proponujemy skopiować z 

ogłoszenia o konkursie). 



DOSTĘPNOŚĆ



U S T A W A 

z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Dz. U. 2019 poz. 1696 



 OSOBA ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI – osoba, która ze względu na swoje cechy 
zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi 
podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia 
bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na 
zasadzie równości z innymi osobami;

 DOSTĘPNOŚĆ – dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna, 
co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6, 
będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania 
racjonalnego usprawnienia; 

 UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE – uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), zwanej dalej 
„Konwencją”, uwzględniane w szczególności w celu spełnienia minimalnych wymagań, o 
których mowa w art. 6, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

 RACJONALNE USPRAWNIENIE – racjonalne usprawnienie, o którym mowa w art. 2 
Konwencji, stosowane w szczególności w celu spełnienia minimalnych wymagań, o których 
mowa w art. 6, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 



Racjonalne usprawnienie umożliwia elastyczne 
reagowanie na potrzeby uczestników z 

niepełnosprawnością, która zapewni im dostęp do 

usprawnień „szytych na miarę”. Są to usprawnienia 

nieprzewidziane z góry we wniosku o  dofinansowanie 

projektu, uruchamiane wraz z pojawieniem się w 

projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) 

osoby ze specjalnymi potrzebami.







Diagnoza, czy w grupie 

docelowej są lub mogą 

znaleźć się osoby ze 

specjalnymi potrzebami

3. Syntetyczny opis zadania (należy 

wskazać i opisać: miejsce realizacji 

zadania, grupę docelową, sposób 

rozwiązywania jej 

problemów/zaspokajania potrzeb,

komplementarność z innymi 

działaniami podejmowanymi przez 

organizację lub inne podmioty)



Inne działania, które mogą mieć 

znaczenie przy ocenie oferty, w tym 

odnoszące się do kalkulacji 

przewidywanych kosztów oraz 

oświadczeń zawartych w sekcji VII.

Informacje o planowanym poziomie 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w ramach zadania 

w obszarze architektonicznym, cyfrowym, 

komunikacyjno-informacyjnym lub 

przewidywanych formach dostępu 

alternatywnego.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 
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