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Zaproszenie na szkolenie  

Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 7 października 2022 r. 

dla 30 muzealników z Obwodu Wołyńskiego (15 osób) i z Podkarpacia (15 osób). 

Tematem szkolenia będzie DOSTĘPNA PROMOCJA W INSTYTUCJI KULTURY.  

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

zwraca uwagę na istotne kwestie dotyczące zapewnienia wszystkim osobom, które znajdują się 

w przestrzeni publicznej, minimalnych standardów dotyczących dostępności architektonicznej, 

cyfrowej czy społecznej. Samorządowe instytucje kultury są także zobligowane do stosowania 

przepisów ustawy, której celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli 

ze szczególnymi potrzebami, narażonych na marginalizację lub dyskryminację. Podczas 

szkolenia przedstawione zostaną kwestie związane z praktycznym stosowaniem przepisów 

dotyczących zapewnienia dostępności w ramach promocji wydarzeń kulturalnych dla osób ze 

szczególnymi potrzebami przez instytucje kultury. Szkolenie poprowadzą pracownicy 

Małopolskiego Instytutu Kultury, których doświadczenie pokazuje, że skuteczność działań 

promocyjnych zależy przede wszystkim od dobrego ich planowania, uwzględniającego różne 

potrzeby odbiorców (w tym odbiorców ze szczególnymi potrzebami). Racjonalne planowanie 

dostępnej promocji pozwala także oszacować koszty dostępności i uwzględniać je na etapie 

konstruowania budżetów promocyjnych, ułatwia także zintegrowanie różnych elementów procesu 

promocyjnego. Podczas szkolenia pracownicy MIK w Krakowie podzielą się swoją wiedzą 

i doświadczeniami w realizacji dostępnych działań promocyjnych.  

Warunki uczestnictwa / informacje  

Szkolenie skierowane jest dla pracowników instytucji kultury z terenu Podkarpacia oraz obwodu 

łuckiego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały 

szkoleniowe.  

Termin: 7 października 2022 r.  

Miejsce szkolenia: Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Sala Edukacyjna, Hutnicza 

17, 37-450 Stalowa Wola.  
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Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej 

w formie skanu na adres: ewiechnik@muzeum.stalowawola.pl do 5 października 2022 r.  

Liczba miejsc na szkoleniu – 15.  

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informację zwrotną otrzymają jedynie osoby, 

które zostały przyjęte na szkolenie.  

 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Muzea Pogranicza – Przestrzeń Dialogu  

Międzykulturowego”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  

ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu  

Sąsiedztwa, 1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego,  

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii.  

 

Serdecznie zapraszam!  

 


