Informacja ze spotkania online Rady ds. Równego Traktowania zorganizowanego
w dniu 7 maja 2020 r. w godz. 17.30 – 19.00

1.

Procedury antydyskryminacyjne:
 W związku z przełożeniem konferencji na bliżej nieokreślony, ze względu na pandemię, okres
jesienny, Rada podjęła decyzję o organizacji seminariów z ekspertami/tkami w formie
zdalnej pod koniec czerwca. Ma to na celu utworzenie wstępnych założeń polityki
antydyskryminacyjnej w krakowskim urzędzie i miejskich instytucjach, spółkach etc jak
najszybciej. Po ustaleniu tychże założeń, we współpracy z Kancelarią Urzędu i Wydziałem
ds. kadr będziemy pracować nad ich wdrożeniem. Konferencja zaś będzie zwieńczeniem tych
prac, a jej koncept będzie musiał ulec zmianom. Do końca maja Rada ustali listę gości do
ewentualnego zaproszenia do udziału w seminarium.

2.

Działania w pandemii:
 Trwać będą dalsze prace nad poradnikiem „Podwójnie wykluczeni/one. Poradnik na czas
pandemii”, w tej chwili czekamy na tłumaczenie na język ukraiński, angielski i rosyjski.
Będziemy mogli także skorzystać z tłumacza języka migowego w urzędzie i przygotujemy
wersję OJM. Do opisania są także grafiki umieszczone w poradniku.
 W planach jest także wejście we współpracę z inicjatywą “Przystanek IDEA” i organizacja
w tym kontekście wydarzenia online ( szczegółowy koncept się tworzy).



Rada dyskutowała długo nad koncepcją ulotek i druków, które mogłyby zostać zrealizowane w tym
roku, w temacie równości i dyskryminacji. Koncepcja ulotek/kampanii ( online i druk) w trakcie
przygotowania pod dalszą dyskusję.

3.

Promocja małych grantów:
 Priorytetem w najbliższych tygodniach jest promocja małych grantów dla NGO, w ramach
których można starać się o finansowanie do 10 tysięcy na projekty w tematach równości
kobiet i mężczyzn oraz promocji demokracji i praw człowieka.
 Ofertowanie
w
trybie
określonym
tutaj:
https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/239715,52,komunikat,instrukcja_postepowania_przy_sk
ladaniu_ofert_w_trybie_malych_zlecen_art_19a.html
 Oferty można składać cały rok, do wyczerpania puli środków finansowych do Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia. Trzeba pamiętać o realnych terminach realizacji zadania i
możliwościach realizacji w czasie epidemii/po epidemii.
 Oferty najlepiej składać na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania
(potrzebny jest czas na rozpatrzenie, publikację oferty na BIP, sporządzenie i zawarcie
umowy/.

4.

Rada objęła patronatem akcję Centrum Praw Kobiet „Równość zaczyna się w domu".
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