FISZKA PROJEKTU INNOWACYJNEGO
REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

„PI-MIGACZ”
1.

Priorytet

PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

2.

Województwo, w którym
realizowany jest projekt

Podkarpackie

3.

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

4.

Osoba do kontaktu z Instytucji
Pośredniczącej

Katarzyna Olechowska-Sadowska
Ul. Poniatowskiego 10
35-026 Rzeszów
tel. 17 850 92 60, ksadowska@wup-rzeszow.pl

5.

Tryb

projekt konkursowy

6.

Numer konkursu

22/POKL/VII/IN/2012

7.

Temat projektu innowacyjnego

Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji
zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających
szczególnego wsparcia

8.

Typ projektu:

Projekt innowacyjny testujący

9.

Tytuł projektu

PI-MIGACZ

10.

Data podpisania umowy

08.02.2013

11.

Beneficjent

Piotr Makioła „ELMAK”

12.

Osoba do kontaktu w instytucji
Beneficjenta

Mira Kaliszczak

13.

Okres realizacji projektu

1 luty 2013 r. – 31 maj 2015 r.

14.

Zakontraktowany budżet
projektu

1 679 927,22 PLN

15.

Zwięzły opis produktu finalnego

tel. 880 582 626, kaliszczak.mira@gmail.com

Produkt finalny - Multimedialny zestaw (płyty CD/DVD,
Internet) złożony z :
kodeksu drogowego,
podręcznika i zestawu ćwiczeń przygotowujących do
egzaminu, tłumaczenia zasad ruchu drogowego na język
migowy, interpretacji znaków drogowych w jęz.
migowym,
kursu pierwszej pomocy
testów
słownika pojęć abstrakcyjnych z zakresu prawa jazdy
instrukcji dla użytkownika
PF zostanie przygotowany z Polskim Języku Migowym

16.

Grupa docelowa (odbiorcy i
użytkownicy) oraz ich liczebność:

Odbiorcy:
W wymiarze testowania - 45 osób głuchych, głuchoniemych
i niedosłyszących (orzeczony stopień niepełnosprawności
z powodu wady słuchu, niepracujące, nie posiadające prawa
jazdy)
W wymiarze upowszechniania i włączania - członkowie
organizacji działających na rzecz osób głuchych (spełniające
w/w wymagania o niepełnosprawności)
W wymiarze docelowym - potencjalnie wszyscy głusi
zamierzający zdawać egzamin z prawa jazdy
Użytkownicy:
W wymiarze testowania – 3 ośrodki szkolenia kierowców
z województwa podkarpackiego
W wymiarze upowszechniania i włączania – 147 ośrodków
szkolenia kierowców z województwa podkarpackiego
W wymiarze docelowym – potencjalnie wszystkie ośrodki
szkolenia kierowców na terenie kraju

17.

Partnerzy krajowi

La Fuente Consulting Ewa Wysłuch Kwaśny
Otawa Group sp. jawna

18.

Zwięzły opis działań
upowszechniających i
mainstreamingowych z
uwzględnieniem i podaniem nazw
podmiotów -partnerów
zaangażowanych i adresatów tych
działań, w szczególności
jednostek administracji publicznej

Działania upowszechniające i mainstreamingowe:
Utworzenie portalu internetowego, na którym dostępny
będzie gotowy produkt, umieszczenie informacji na portalach
internetowych, akcje promocyjne w oddziałach terenowych
PZG i innych organizacji działających na rzecz osób głuchych,
artykuły sponsorowane konferencja wojewódzka spotkania
z osobami odpowiedzialnymi za proces nauczania teorii nauki
jazdy inicjowanie zmian o charakterze prawnym, mające na
celu zmianę przepisów mówiącym o wprowadzeniu egzaminu
teoretycznego prawa jazdy w wersji dla osób głuchych,
głuchoniemych i niedosłyszących.

