
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) upowszechnia prosty język w sieci
Funduszy Europejskich (FE). Stworzyliśmy sieć liderów prostego języka 
"Prosto i kropka", którzy edukują, upowszechniają i proponują rozwiązania w zakresie
prostego języka w swoich urzędach. Dążymy do tego, aby język FE był coraz bardziej
zrozumiały i przyjazny dla odbiorców. 

Jesteś liderem prostego języka w Twojej instytucji? 
Chcemy być z Tobą w kontakcie i poznać Twoje działania oraz pomysły w zakresie
prostego języka. 

 
Wypełnij ankietę 

Dzięki temu zaplanujemy 
działania w sieci liderów 
prostego języka "Prosto i kropka".
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JESTEŚ LIDEREM PROSTEGO JĘZYKA?

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ankieta-lidera-prostego-jezyka/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ankieta-lidera-prostego-jezyka/


Chcemy komunikować się prosto i zrozumiale - dlatego stosujemy prosty język. 
To standard, który chcemy promować jak najszerzej i pozytywnie wpływać na
skuteczną komunikację między obywatelami i urzędami.

Wystarczą chęci i pomysł, a może powstać 
film promujący prosty język. W krótkim wideo 
prezentujemy główne przesłanie idei prostego języka. 

          Zobacz

Jesteśmy u progu nowej perspektywy UE 2021-2027. Odbywają się konsultacje 
społeczne programów europejskich. 

Ważne, aby prosty język dotarł do osób, które piszą o Funduszach Europejskich.
Chcemy tworzyć dokumenty zrozumiałe i dostępne! Zapomnijmy 
o skomplikowanych nazwach projektów czy długich zdaniach. Myślmy o odbiorcy!
Od nas zależy, czy będzie prosto i kropka!

Konsultanci Punktu Informacyjnego FE w Krakowie zorganizowali webinarium 
o zasadach prostego języka w projektach UE. Ekspertki mówią o tym, jak
efektywnie pisać i jak upraszczać język Funduszy Europejskich.

Kliknij 
i posłuchaj

     

PROSTY JĘZYK NASZYM NOWYM STANDARDEM

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE

https://www.facebook.com/hashtag/prostyj%C4%99zyk?__eep__=6&__tn__=*NK
https://www.youtube.com/watch?v=-PeWKPFDC8Q
https://www.youtube.com/watch?v=3JVY6Liw31g
https://www.youtube.com/watch?v=3JVY6Liw31g
https://www.youtube.com/watch?v=3JVY6Liw31g
https://www.youtube.com/watch?v=3JVY6Liw31g


Zmianę na prosty język trzeba zacząć od siebie. Wie o tym Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych. W tej instytucji działają przeszkoleni liderzy
prostego języka. Czuwają oni nad tym, aby upraszczać język Funduszy
Europejskich, aby był on przyjazny dla odbiorców. 

MJWPU samodzielnie uprościła język w kolejnej dokumentacji FE. Chodzi o
stosowanie zasad prostego języka w regulaminie konkursu dla ośrodków edukacji
przedszkolnej. Gratulujemy! Więcej o tym na stronie: 

MJWPU

 

W MFiPR każdy nowy pracownik szkoli się z prostego języka. Takie warsztaty są 
u nas obowiązkowe. Odbywają się dwóch cyklach: szkoleń adaptacyjnych oraz
przygotowawczych do służby cywilnej. Przeprowadziliśmy też webinarium dla
redaktorów, którzy piszą o FE w biuletynie "eEFekty". W II kwartale tego roku 
w naszych szkoleniach wewnętrznych wzięło udział 85 uczestników.  

Promujemy także prosty język wśród sygnatariuszy Deklaracji na rzecz upraszczania
języka. W efekcie opowiadaliśmy o prostym języku na webinarium Ministerstwa
Klimatu i Środowiska 29 czerwca, w którym wzięło udział ponad 160 uczestników
(pracowników ministerstwa oraz jednostek nadzorowanych i podległych).
Dziękujemy! 

UPRASZCZAJĄ JĘZYK FE

SZKOLIMY

https://mazowia.eu/aktualnosci/edukacja-dla-rozwoju-regionu-prosty-jezyk-w-konkursie-mazowieckiej-jednostki-wdrazania-programow-unijnych-mjwpu/


Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (NIST) od 10 stycznia 2019 r. jest
sygnatariuszem Deklaracji na rzecz upraszczania języka w urzędach. Jej
głównym celem jest upowszechnianie prostego języka. Obecnie podpisało ją 39
instytucji.

Jednym z efektów podpisanego dokumentu było seminarium „Prosty język 
w urzędzie. Fundusze Europejskie w przyszłej perspektywie”.

Współpracowaliśmy również przy okazji biuletynu NIST, w którym w najnowszym
numerze można przeczytać o prostym języku i dostępności. Będzie także zakładka
tematyczna na stronie internetowej NIST. Polecamy!

biuletyn NIST

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z NIST

https://nist.gov.pl/informacje/biuletyn-nist,18.html


Napisz do nas!

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk

Prosty.Jezyk@mfipr.gov.pl 

Wydział Wydawnictw, Promocji Prostego Języka i Dostępności
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Chcesz zapytać o prosty język? 
Pochwalić się dobrą praktyką lub podzielić swoją opinią?
Twoja instytucja zamierza podpisać Deklarację na rzecz
upraszczania języka?

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/

