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Starostwo Powiatowe w Mikołowie bierze udział w projekcie „Śląskie samorządy bez 

barier dostępne dla wszystkich”. Jest to projekt partnerski realizowany od 1 stycznia 

2021 r. do 28 lutego 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje: 

1. Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) 

2. Śląski Związek Gmin i Powiatów (Partner) 

Całkowita wartość projektu: 1 739 568,00 zł 

Kwota dofinansowania z UE: 1 739 568,00 zł 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

Celem głównym projektu jest „Podniesienie poziomu przygotowania 44 JST z 

województwa śląskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej 

dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji 

dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 44 

śląskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników 

samorządowych w ramach szkoleń 88 osób z zakresu stosowania rozwiązań 

ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 88 koordynatorów 

dostępności”. 

W ramach projektu „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”: 

✓ 2 pracowników starostwa weźmie udział w cyklu szkoleń z zakresu stosowania 

rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. 

✓ 2 pracowników starostwa weźmie udział w cyklu szkoleń z zakresu stosowania 

ustawowych zadań dla koordynatorów dostępności. 

✓ zostanie przeprowadzony przegląd procedur związanych z obsługą klienta pod 

kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu 

wypracowanych wniosków i rekomendacji.  

✓ zostanie przeprowadzony audyt architektoniczny budynku starostwa.   

✓ zostaną zakupione drobne usprawnienia dla JST.   
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W ramach projektu „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” 

przeszkolono 4 pracowników starostwa z podziałem na dwa segmenty:  

W ramach szkoleń dla segmentu 1 oferowane wsparcie obejmowało następujące 

tematy: 

1. BLOK SZKOLENIOWY 1: 

    1.1 Przeciwdziałanie dyskryminacji; 

    1.2 Osoby z niepełnosprawnościami. 

2. BLOK SZKOLENIOWY 2: 

    2.1 Projektowanie uniwersalne w zatrudnieniu; 

    2.2 Aspekty prawne i finansowe zatrudnienia osób niepełnosprawnych; 

    2.3 Dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
W ramach szkoleń dla segmentu 2 oferowane wsparcie obejmowało następujące 

tematy: 

BLOK SZKOLENIOWY 1: 

    1.1 Podstawy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – dostępność 

informacyjno-komunikacyjna. 

BLOK SZKOLENIOWY 2: 

    2.1 Dostępność architektoniczna. Projektowanie uniwersalne; 

    2.2 Dostępność cyfrowa; 

    2.3 Plan działania w zakresie dostępności urzędu. Źródła finansowania. Współpraca. 
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