Організаційні питання проведення тренінгу для державних службовців
та працівників/ць державних підприємств
“Забезпечення вебдоступності державних онлайн-ресурсів”
Мета тренінгу: запропонований дводенний тренінг створений з метою підвищити обізнаність працівників та
працівниць органів державної влади щодо стандартів вебдоступності та допомогти їм застосувати нові знання у
своїй щоденній професійній діяльності.
Період проведення: кожна група відвідає два заняття тривалістю по 2,5 години у період з 4 по 8 жовтня 2021 року.
Детальний розклад кожної групи вказано у Додатку 1.
Місце проведення: тренінговий центр «Освіторія Хаб». Адреса: м. Київ, вул. Московська 2. Найближча станція
метро – «Арсенальна».

Коротко про Освіторію: Хаб розташований у центрі Києва, на території колишнього заводу "Арсенал" на площі 1000 кв. м.
Інноваційний простір включає коворкінг, лекторій, парк, кав’ярню. Тренінг проходитиме у великій та малій конференц-залах
хабу, залежно від розкладу занять груп.

Карантинні обмеження. Організація тренінгу проводитиметься згідно Постанови1 Кабінету Міністрів України №954
від 13 вересня 2021 року щодо оновлених протиепідемічних заходів. Учасників тренінгу буде об’єднано у невеликі
групи для дотримання безпечної дистанції. На вході до приміщення тренінгу організатори перевірятимуть
сертифікат вакцинації. За відсутності такого сертифікату – у паперовому вигляді, або у застосунку «Дія» - учаснику/ці
буде запропоновано пройти на місці безкоштовний експрес-тест. Допуск на тренінг можливий тільки за умови
негативного результату тесту.
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https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-9-grudnya-2020-r-1236-i-vid-29chervnya-2021-r-677-i130921-954

Тестування відбуватиметься в приміщенні Освіторії та почнеться за 45 хвилин до початку першого заняття.
Орієнтовний час очікування результату - близько 15 хвилин. Прохання приходити завчасно.
Сертифікат про успішне завершення тренінгу. Загальна тривалість двох днів тренінгу: 5 годин. Для отримання
сертифікату, що засвідчуватиме успішне проходження тренінгу та надасть 0,2 кредита ЄКТС, учасники/ці тренінгу
повинні зареєструватися в списку учасників на місці проведення тренінгу та повністю відвідати два заняття.
Вручення відбудеться відразу по завершенню другого заняття.
Відповіді на питання. В разі виникнення питань щодо участі в тренінгу, звертайтесь, будь ласка, за електронною
адресою anton.aloshyn@undp.org. Контактна особа - Антон Альошин, фахівець проєкту з моніторингу та оцінки.

До зустрічі на тренінгу!

