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Zainteresowanie prostym językiem rośnie. 
Coraz więcej instytucji zaprasza nas do siebie i rozmawia o prostym
języku.

Do grona porozumienia na rzecz upraszczania prostego języka
w urzędach dołączyły kolejne urzędy. Wśród nich są m.in. Kancelaria
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Narodowy Fundusz Zdrowia, a nawet wielkopolska gmina Malanów. 
Obecnie w porozumieniu jest już 28 sygnatariuszy. Serdecznie gratulujemy!



II FORUM PROSTEGO JĘZYKA

SIEĆ LIDERÓW PROSTEGO JĘZYKA 

Ostatni kwartał był bardzo pracowity. Pochłonęły nas przede wszystkim
przygotowania do II Forum Prostego Języka „Prosto i kropka”. 
 
Dlaczego tak bardzo skupiliśmy się na tym wydarzeniu? Zależało nam, żeby
uczestnicy II Forum poczuli, że wydarzenie jest wielkim świętem. Dlaczego?
Minął już rok od I Forum Prostego Języka i wiele w tym czasie się wydarzyło.

Wkrótce minie rok od kiedy założyliśmy sieć liderów prostego języka.
Sieć działa w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 
(wcześniej: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) oraz w instytucjach,
które zajmują się Funduszami Europejskimi. 
 
Łącznie mamy 101 liderów. Dla części z nich zorganizowaliśmy
spotkanie facylitowane. Dzięki temu wiemy, jak usprawnić komunikację
między liderami, a także jakie tematy szkoleń im zorganizować.
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Opowiadamy im o inicjatywie „Prosto i kropka” i o ministerialnym modelu
pracy z prostym językiem. W ostatnim kwartale byliśmy w Centrum 
Projektów Europejskich, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także w Urzędzie do spraw Cudzoziemców.



Chcieliśmy też, żeby uczestnicy wyszli ze spotkania zainspirowani 
i z dużą dawką wiedzy. Dlatego prelegenci spojrzeli na prosty język z perspektywy
wartości i dóbr obywatelskich. Dowiedzieliśmy się, że prosty język poprawia 
ściągalność podatków, buduje zaufanie do instytucji, a także pomaga 
być niezależnym osobom z niepełnosprawnością.
 
Relacja i materiały z konferencji znajdziesz >>tutaj<<

PORADNIA JĘZYKOWA

Od roku w naszym Ministerstwie działa poradnia językowa. W zmaganiach 
nad dylematami językowymi czuwają zaangażowani pracownicy. 
To dziennikarze, poloniści i entuzjaści prostego języka, którzy odpowiedzą 
na Wasze pytania! Dziękujemy, że jesteście z nami!

Chcesz nawiązać z nami kontakt? 
Napisz: prosty.jezyk@miir.gov.pl

Wejdź na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk
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