
   

 
 

Zapraszamy dolnośląskie NGO do udziału w projekcie! 

Projekt „Warto wiedzieć - kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych 

Fundacji Eudajmonia” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania 

Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 kierowany dla wszystkich chętnych 

dolnośląskich NGO oraz wolontariuszy działających na rzecz organizacji oraz społeczności 

lokalnych w tym osób z niepełnosprawnościami jako interwencja na duże zapotrzebowanie 

usług poradniczych w obszarze dostępności i poradnictwa obywatelskiego.  

W projekcie proponujemy szerokie poradnictwo specjalistów w zakresie: 

1. Prawnych regulacji i praktycznych zastosowań w obszarze zapewniania dostępności. 

2. Poradnictwa obywatelskiego (ochrona praw, działania samorzecznicze, rozwój działań 

selfadwokackich przy NGO). 

W ramach projektu proponujemy: 

- Indywidualne i grupowe poradnictwo w zakresie dostępności: 

Jeśli chcesz dowiedzieć się: 

• Czy ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotyczy 

Twojej organizacji. 

• Jak radzić sobie z zapewnieniem dostępności w Twojej organizacji i skąd pozyskiwać 

środki. 

• Jak zapewnić dostępność realizując zlecone zadanie publiczne. 



   

 
 

• Jak stworzyć wydarzenie dostępne dla wszystkich zapewniając możliwość udziału 

wszystkim odbiorcom także osobom ze szczególnymi potrzebami. 

• Co zrobić aby zapewnić dostępność architektoniczną w swojej organizacji. 

• Jak przeprowadzić audyt dostępności w swojej organizacji. 

• Czy strona internetowa Twojej organizacji jest dostępna cyfrowo. 

• Jak tworzyć dokumenty w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. 

• Jak zapewnić dostępną informację. 

- Indywidualne i grupowe poradnictwo obywatelskie: 

Jeśli chcesz dowiedzieć się: 

• Jakie masz szczególne prawa jako osoba z niepełnosprawnością i z czego te prawa 

wynikają. 

• Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych np. w Urzędzie. Z jakiego wsparcia korzystać. 

• Jakie usługi/ świadczenia przysługują Ci jako osobie z niepełnosprawnością (także dla 

osób z Ukrainy).  

• Jakiego wsparcia mogą udzielić Ci organizacje pozarządowe. 

• Jak złożyć wniosek skargowy na brak zapewniania dostępności. 

• Jak znaleźć zatrudnienie ze wsparciem trenera pracy. 

• Jak prowadzić grupy samorzecznicze. 

Proponujemy spotkania z naszymi ekspertami w tym osobami z niepełnosprawnościami 

zarówno indywidualne jak i grupowe. 



   

 
 

Kontakt: 

Jeśli chcesz porozmawiać, doradzić się, znaleźć odpowiedź i rozwiązanie na Twoje pytania 

umów się na spotkanie! Zakres i temat poradnictwa określ wypełniając formularz online. 

Odpowiemy na każde zgłoszenie i umówimy się na spotkanie. Formularz dostępny na naszej 

stronie www.eudajmonia.pl. 

Jeśli masz szczególne potrzeby zgłoś je w formularzu. Wszelkie pytania możesz zadać 

kontaktując się telefonicznie (także sms) lub mailowo z koordynatorem: Ewelina Puławska 

tel. 510 169 986, e.pulawska@eudajmonia.pl 

http://www.eudajmonia.pl/
mailto:e.pulawska@eudajmonia.pl

