רכז נגישות -למה?
רקע:
עמותת נגישות ישראל היא הגורם המוביל בישראל לקידום הנגישות ושילובם של אנשים עם מוגבלות
בחברה בישראל בדרך של שוויון ,כבוד ועצמאות .לצוות המומחים של העמותה ניסיון מעשי של שנים
רבות בהטמעת הנגישות בארגונים ועסקים גדולים בישראל.
מינוי והכשרת רכז נגישות בארגון:
בהתאם לדרישות החוק והתקנות המשתנות ,בין היתר קובע חוק שוויון כי כל ארגון הנותן שירות לציבור
שלו מעל  41עובדים מחויב למנות רכז נגישות ,וכן להעביר את הרכז שמונה הכשרה מתאימה.
בשל האמור ,ובהתאם לצורך שעלה בעקבות החיקוק -העמותה גאה להכריז על פתיחתו של קורס רכזי
נגישות למשרדי עורכי דין .הקורס נועד להכשיר את רכז הנגישות ולהקנות לו את הכלים הדרושים כדי
להוביל את הנגשת הארגון בהתאם לדרישות הקבועות בחוק.
תפקיד רכז הנגישות בארגון:
 הנעת התהליך בתוך הארגון
 הקשר בין הארגון ללקוחות
 כלי עזר שימושיים
 רישום ,דיווח ופרסום
 מגוון הבעיות הניתנות לפתרן על ידי רכז הנגישות
קורס רכזי נגישות:
העמותה פיתחה קורס רכזי נגישות לארגונים גדולים ,תוך התאמה לקהלי יעד ספציפיים כנדרש .הקורס
מועבר על ידי מ יטב המומחים בארץ ומשלב בתוכו את הניסיון רב השנים של צוות מומחי העמותה
בהטמעת הנגישות.
משתתפי הקורס ילמדו את כל הנדרש בחוק בכדי שיוכלו לבצע את תפקידם במקצועיות ,בנאמנות
וביעילות.
הקורס יכלול היכרות עם החוקים ,תקנות ותקני הנגישות המחייבים ,היכרות עם קהל המטרה  -לקוחות
עם המוגבלויות השונות וצרכיהם המיוחדים ,למידה לעומק על נושאי הנגישות השונים (נגישות מבנים,
חנויות ,סניפים ,נגישות שירות ,הכשרת עובדים לשירות נגיש ,נגישות המידע ,נגישות אתרי האינטרנט,
הנגשת המוקד הטלפוני ועוד) וכמובן בחינה והסבר של תפקיד הרכז והכשרתו לתפקידו בארגון.
הקורס יכלול השתתפות בארוחת החושים המרגשת של העמותה ,הכוללת התנסות חווייתית
במוגבלויות שונות.
חשוב להדגיש!!!
גופים אשר לא ינהגו כקבוע בחוק חשופים לאכיפה וענישה פלילית על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות וכן לתביעות אזרחיות בגין אי עמידה בדרישות החוק עד לגובה של  ₪ 19,999ללא הוכחת
נזק.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בקורס רכזי הנגישות שלנו ,על מנת לסייע לכם לממש את תהליך
הנגישות בארגונכם בצורה היעילה והמקצועית ביותר.
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