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Příloha č. 2 – Kritéria rovných příležitostí

Kritéria rovných příležitostí
Oblast rovných příležitostí

Kritéria rovných příležitostí
Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu
osob se sníženou mobilitou.
bezbariérové přístupy a úpravy, výtahy, aj.

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu
osob se sníženou orientací.
hlásiče, informačních tabule v Braillově písmu, vodící pruhy, zvukové majáky,
aj.

Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob,
které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat
nabízených služeb/prostor.
Zvýšení mobility a zajištění
speciálních potřeb cílových
skupin.

přebalovací pulty, dětské koutky, bezbariérové WC, opatření umožňující
samostatný pohyb a orientaci osob se zrakovým postižením, aj.

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.
zajištění péče, rozšíření volnočasových služeb, usnadnění přístupu na trh
práce aj.

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.
zohlednění potřeb dětí a rodičů, dětské koutky, podpora péče, aj.

Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním
vyloučením do společnosti.
služby pro osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, pro příslušníky
menšin, osoby bez domova, bez rodiny, seniory, zdravotně postižené osoby
aj.

V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky
pro sladění pracovního a osobního života.
pružná, flexibilní pracovní doba, možnost částečných úvazků, vytvoření
podmínek pro práci z domova, podnikem podporovaná péče o děti, aj.

Zajištění rovných
pracovních podmínek.

V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky
pro osoby se specifickými potřebami.
zajištění bezbariérových přístupů a mobility na pracovišti, vytvoření podmínek
pro zaměstnávání osob s jiným sociálním či zdravotním znevýhodněním,
chráněné dílny, aj.
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Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin
ke vzdělávání.
zařízení a aktivity pro vzdělávání znevýhodněných skupin, celoživotní
vzdělávání, rekvalifikace

Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění
znevýhodněných skupin na trhu práce.
menšiny, rodiče po rodičovské dovolené, osoby ohrožené sociálním
vyloučením

Konzultace projektu se
zástupci znevýhodněných
skupin.

Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických
cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových
skupin.
konzultace s organizacemi zastupující např. zdravotně postižené, seniory,
etnické menšiny, osoby ohrožené sociální exkluzí (propuštění vězni, lidé bez
domova, bez rodiny,) aj.

Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip
rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Zohlednění potřeb
specifických skupin
v publicitě projektu.

genderově citlivé obraty, vícejazyčné verze, blind-friendly úprava, aj.

Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají
přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a
těmi, kteří touto výhodou nedisponují.
Zlepšení informovanosti
znevýhodněných skupin.

zvýšení možnosti přístupu k IT, vzdělávání, zajištění alternativního přístupu
takto vyloučených osob ke službám, kde je použití IT nezbytné, aj.

Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin
k informacím.
přístup k internetu, informační služby, aktivní přístup k informovanosti osob
ohrožených sociálním vyloučením, spolupráce s organizacemi, které
pomáhají těmto osobám, aj.

Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických
jevů.
aktivity pro mládež, integrační služby a zařízení pro osoby po výkonu trestu,
drogově závislé osoby, aj.

Prevence negativních jevů
ve společnosti.

Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice
týkající se rovných příležitostí žen a mužů, diskriminace a
sociálního vyloučení.
zvýšení informovanosti, aktivity vedoucí k diskusi a potírání diskriminace na
základě pohlaví, rasy, náboženského vyznání, zdravotního postižení,
sexuální orientace, obtížné životní situace, aj.
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