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PROSTY  JĘZYK  NA  STRONACH
INTERNETOWYCH

PROSTY JĘZYK NA WESOŁO

Proste strony internetowe były tematem kolejnego, kwartalnego
spotkania dla przedstawicieli instytucji Funduszy Europejskich 
i sygnatariuszy porozumienia na rzecz prostego języka.
 
Specjaliści z Pracowni Prostej Polszczyzny, Google Poland 
i Premium Consulting wyjaśnili, co wpływa na dostępność stron
internetowych i jaki związek z treścią na stronie może mieć strategia
marki. Przedstawicielka Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji
Infobrokreska.pl pokazała jak strony internetowe urzędów widzą
brokerzy informacji i jakich treści na nich szukają. 
Reprezentanci ING Bank Śląski i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
przedstawili przykłady uproszczonych stron internetowych. 
Z kolei pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji opowiedzieli o celach 
i wyzwaniach portalu gov.pl
 
Uczestnicy docenili wartość merytoryczną spotkania, ale też możliwość
spotkania się z ludźmi z branży, a także zestawienia publicznych 
i komercyjnych przykładów upraszczania.
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Zaprezentowaliśmy inicjatywę prostego języka dyrektorom generalnym
urzędów administracji rządowej, którzy spotkali się 30 maja 
w Lubniewicach. Nasza prezentacja spotkała się z dużym
zainteresowaniem. Część dyrektorów zgłosiła chęć dołączenia 
do porozumienia na rzecz prostej komunikacji w urzędach, 
którego jesteśmy inicjatorami.

PROSTY JĘZYK 

NA SPOTKANIU DYREKTORÓW GENERALNYCH

Nasza podstrona internetowa prostego języka ma nową zakładkę 
„dobre praktyki”. Umieściliśmy tam np. szablony prostych pism różnych
instytucji. Są tam też formatki prostych ogłoszeń i regulaminów
konkursów o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich. 
Takie szablony pomagają ujednolicić dokumenty. 

DOBRE PRAKTYKI PROSTEGO JĘZYKA

KOLEJNI  SYGNATARIUSZE  POROZUMIENIA
NA RZECZ PROSTEGO JĘZYKA
 

Do grona sygnatariuszy porozumienia
na rzecz prostego języka dołączyły
kolejne instytucje: Ministerstwo
Środowiska, Urząd Miasta Kalisza,
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, 
która skupia 24 samorządy 
oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń.
Mamy też w swoim gronie Lubuski
Urząd Wojewódzki (pierwszy urząd
wojewódzki).
 
Porozumienie jest platformą wymiany
wiedzy i doświadczenia w zakresie
prostego języka. Sygnatariusze
zobowiązują się m.in. do stosowania 
i propagowania prostego języka.
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PROSTY  JĘZYK  

PRIORYTETEM  DLA  URZĘDNIKÓW

NOWE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW

Jednym z bardziej aktywnych sygnatariuszy porozumienia na rzecz
prostego języka jest Szef Służby Cywilnej (SSC). 
W jego sprawozdaniu dla służby cywilnej w 2018 roku możemy
przeczytać, że prosta komunikacja z obywatelami jest postulatem 
na najbliższe lata.
 
Z kolei, 6 czerwca, z inicjatywy SSC odbyło się spotkanie zespołu 
ds. promocji prostego języka w urzędach administracji rządowej.
Członkowie Zespołu są pracownikami ministerstw, urzędów centralnych
i wojewódzkich. Najważniejszym celem ich współpracy będzie praca 
nad projektem zalecenia Szefa Służby Cywilnej w zakresie promocji
prostego języka i przyjaznej komunikacji w służbie cywilnej.

Nasi pracownicy uczą się zasad prostego języka m.in. poprzez udział 
w szkoleniach wewnętrznych.  Uczestnicy cenią je za to, że są
projektowane pod ich potrzeby.Trener, który jest jednocześnie
pracownikiem ministerstwa zna te potrzeby lepiej niż ekspert
zewnętrzny. W drugim kwartale odbyły się trzy takie szkolenia. 
Nasz trener przeszkolił również pracowników Wspólnego Sekretariatu
Technicznego w Krakowie (instytucja Funduszy Europejskich).
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TYMCZASEM...

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

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ?

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

 
Wydział Wydawnictw i Promocji Prostego Języka
Departament Promocji Funduszy Europejskich
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

i do zobaczenia 3 października 2019 r.
na II Forum „Prosto i kropka”

życzymy udanego urlopu

(szczegóły już wkrótce)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk

