
(Nie od) dziś wiemy, że najtrudniejszy jest pierwszy krok! A nowy dzień to kolejna
szansa, aby coś zmienić! Utwierdzają nas w tym artykuły, podręczniki czy książki o
sztuce motywacji i efektywnej realizacji zadań. Spróbujmy spojrzeć w ten sposób na...
styl komunikacji urzędowej. 

Co nas blokuje, aby pisać prostym językiem w urzędzie? Nawyki i przyzwyczajenia,
obawa przed zmianą, wymagający szef, a może chęć budowania prestiżu i wizerunku
eksperta poprzez język? Czy zmiana na prosty język - z pozoru trudna - może okazać
się strzałem w dziesiątkę i przynieść wiele korzyści? Z pewnością nikt na tym nie straci.
Możemy tylko zyskać. W takim razie dlaczego nie spróbować?

W instytucjach, które zajmują się Funduszami Europejskimi stworzyliśmy sieć 
liderów prostego języka "Prosto i kropka". Liderze! Masz tę moc! Przygotuj
argumenty i przekonaj innych, że regulamin konkursowy można napisać prościej - 
w sposób klarowny i zrozumiały, z myślą o odbiorcy. To się po prostu opłaca!

                Przygotowaliśmy ankietę!

Dziękujemy każdemu liderowi, który do tej pory ją wypełnił! Zachęcamy kolejne osoby!
Skontaktujemy się z Wami!
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LIDERZE! MASZ TĘ MOC!

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


13 października - obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prostego Języka. 

konkurs na najlepiej uproszczony tekst w Twoim urzędzie,
mailing z przykładami komunikatów przed i po uproszczeniu,
tekst w intranecie w prostym języku z listą "słów kluczy", 
wyzwanie, aby zorganizować szkolenie z prostego języka,
tematyczne spotkanie z dyrekcją i pracownikami,
"prostojęzyczny" post w mediach społecznościowych urzędu.

 Jesień to środek sezonu w świecie prostej komunikacji. Ruszamy!

Znany jako "plain language". W Szwecji o prostym stylu pisania mówi się "klarowny".
W Polsce przyjął się "prosty język". Nie mylmy go ze słowem "prostacki". Choć
podobne, nie mają ze sobą nic wspólnego. 

W prostym języku chodzi o to, aby pisać prosto, ale jednocześnie kompetentnie.
Inaczej napiszemy do specjalisty, a inaczej do nie-eksperta. Jeśli nie możemy
ominąć specjalistycznego pojęcia, podajmy definicję. Za to z tekstu na pewno
możemy usunąć urzędową nowomowę, np. "uprzejmie informuję", czy "niniejszym
informuję".

Podzielmy się naszymi mniejszymi czy większymi sukcesami w prostym języku.
Zaplanujmy z tej okazji wydarzenia lub konkursy w swoim urzędzie, 
w departamencie, zespole. Przedstawiamy kilka pomysłów: 

Warto pochwalić się dotychczasowymi działaniami i promować kolejne inicjatywy na
2022 r. Jeśli potrzebujesz pomysłów, albo chcesz podzielić się swoimi planami na
#międzynarodowy dzień prostego języka napisz do nas:
prosty.jezyk@mfipr.gov.pl 

 

JESIEŃ Z PROSTYM JĘZYKIEM - AKTUALNOŚCI

#prosty język



W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przez cały rok organizujemy
wewnętrzne szkolenia z prostego języka. Każde z nich jest okazją do poznania zasad
prostej komunikacji, porozmawiania o aplikacjach do badania trudności tekstów czy
praktycznych ćwiczeń z upraszczania. Prezentujemy też dobre praktyki. Chcemy
pokazać, że umiejętności i zaangażowanie warto też przełożyć na efekty i wskaźniki.
Zachęcamy, aby tworzyć kolejne proste wzory dokumentów i lepiej zrozumiałe teksty.
Od początku wakacji przeszkoliliśmy w MFiPR 24 uczestników.  

W październiku i listopadzie organizujemy wirtualny cykl szkoleń dla nowych
liderów prostego języka systemu Funduszy Europejskich. Uczestnicy poznają
standard prostego języka, poćwiczą, jak pisać prościej i nauczą się przekonywać
innych do zmiany. Przeszkolimy 60 osób.

Więcej o szkoleniach "Lider prostego języka - Prosto i kropka".  

 

     

SZKOLIMY

#prosty język

#zmiana
#postawa

#przekonuj

#argumentuj

#obiekcje

#nastawienie

Więcej o działaniach MFiPR na rzecz prostego języka w artykule, pt.
"Prościej niż myślisz o Funduszach Europejskich". 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/szkolenia-i-webinaria/szkolenia-dla-nowych-liderow-prostego-jezyka/
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/prosciej-niz-myslisz-o-funduszach-europejskich


Napisz do nas!

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk

Prosty.Jezyk@mfipr.gov.pl 

Wydział Wydawnictw, Promocji Prostego Języka i Dostępności
Departament Komunikacji i 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/

