PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA
OKRES OD WRZEŚNIA 2020 DO GRUDNIA 2021
Na podstawie art. 14 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U. z 2020r., poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

L.p.
1.

2.

3.

Zakres działania
Powołanie koordynatora ds.
dostępności oraz zespołu ds.
dostępności
Przygotowanie planu działania
Gminy Słubice na rzecz
poprawy zapewnienia
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami na
lata 2020 - 2021

Dokonanie analizy warunków
architektonicznych Urzędu
Miejskiego w Słubicach oraz
innych jednostek
organizacyjnych gminy i spółek:
PUK Sp. z o.o., SOSiR Sp. z
o.o., ZUWŚ Sp. z o.o. pod
względem dostępności dla osób
ze szczególnymi potrzebami

Realizujący
zadania
Burmistrz Słubic
Burmistrz Słubic,
Koordynator ds.
dostępności,
zespół ds.
dostępności

Koordynator ds.
dostępności,
zespół ds.
dostępności,
kierownicy
jednostek
organizacyjnych
gminy, prezesi
spółek

Sposób realizacji

Terminy

- wydanie zarządzenia Burmistrza Słubic;
- podanie do publicznej wiadomości danych
koordynatora oraz zespołu ds. dostępności;
- opracowanie planu działania na rzecz poprawy
zapewnienia
dostępności
osobom
ze
szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art.
14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnieniu
dostępności
osobom
ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r., poz.
1062);
przekazanie
planu
do
zatwierdzenia
Burmistrzowi Słubic;
- podanie planu do publicznej wiadomości;

do 30 września
2020r.
do 31 grudnia
2020r.

przeprowadzenie
audytu
dostępności do 28
architektonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w 2021r.
Słubicach;
- skierowanie do jednostek organizacyjnych gminy
i spółek: PUK Sp. z o.o., SOSiR Sp. z o.o., ZUWŚ
Sp. z o.o. pism dot. analizy warunków
architektonicznych pod względem dostępności dla
osób ze szczególnymi potrzebami w obiektach
przez nich zarządzanych;

lutego

4.

Dokonanie analizy dostępności
cyfrowej oraz informacyjno –
komunikacyjnej dla osób ze
szczególnymi potrzebami

5.

Dokonanie diagnozy w zakresie
dostępu alternatywnego w
przypadku braku możliwości
zapewnienia dostępności dla
osób ze szczególnymi
potrzebami ze względu na
ograniczenia architektoniczne i
informacyjno – komunikacyjne

Koordynator ds.
dostępności,
zespół ds.
dostępności,
kierownicy
jednostek
organizacyjnych
gminy, prezesi
spółek
Koordynator ds.
dostępności,
zespół ds.
dostępności,
kierownicy
jednostek
organizacyjnych
gminy, prezesi
spółek

- analiza danych uzyskanych z jednostek
organizacyjnych gminy i spółek: PUK Sp. z o.o.,
SOSiR Sp. z o.o., ZUWŚ Sp. z o.o. w zakresie
warunków architektonicznych pod względem
dostępności
dla
osób
ze
szczególnymi
potrzebami,
- zbiorcza informacja dla Burmistrza Słubic o
warunkach architektonicznych Urzędu Miejskiego
w
Słubicach
oraz
innych
jednostkach
organizacyjnych gminy i spółkach: PUK Sp. z o.o.,
SOSiR Sp. z o.o., ZUWŚ Sp. z o.o. pod względem
dostępności
dla
osób
ze
szczególnymi
potrzebami;
- audyt dostępnych stron internetowych;
- uzyskanie deklaracji dostępność stron
internetowych;
- przeprowadzenie analizy realizacji zadań z
zakresu informacyjno – komunikacyjnego w
Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz jednostkach
organizacyjnych gminy i spółkach: PUK Sp. z o.o.,
SOSiR Sp. z o.o. i ZUWŚ Sp. z o.o..

do 30 września
2020r. i w całym
okresie
działania.

- przygotowanie opisów sposobów zapewnienia do 31
(procedur) dostępu alternatywnego osobom ze 2021r.
szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie;
- uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem
na wymagania o charakterze zapewniającym
wsparcie, wynikające z art. 7 ustawy od jednostek
organizacyjnych gminy i spółek: PUK Sp. z o.o.,
SOSiR Sp. z o.o. i ZUWŚ Sp. z o.o..

maja

6.

Wspieranie osób ze
szczególnymi potrzebami w
dostępie do usług
świadczonych przez Urząd
Miejski w Słubicach i
monitorowanie działań w tym
zakresie,
wspieranie osób ze
szczególnymi potrzebami w
dostępie do usług
świadczonych przez jednostki
organizacyjne gminy i spółki:
PUK Sp. z o.o., SOSiR Sp. z
o.o., ZUWŚ Sp. z o.o. i
monitorowanie działań w tym
zakresie

Koordynator ds.
dostępności,
zespół ds.
dostępności,
kierownicy
jednostek
organizacyjnych
gminy, prezesi
spółek

7.

Sporządzenie raportu o stanie
zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami

8.

Opracowanie wieloletniego
planu działania w zakresie
dostosowania Urzędu
Miejskiego w Słubicach,
jednostek organizacyjnych
gminy, spółek: PUK Sp. z o.o.,
SOSiR Sp. z o.o., ZUWŚ Sp. z
o.o. do wymogów w zakresie

Koordynator ds.
dostępności,
kierownicy
jednostek
organizacyjnych
gminy, prezesi
spółek
Koordynator ds.
dostępności,
zespół ds.
dostępności,

- podanie na stronie internetowej www.slubice.pl przez cały okres
oraz BIP informacji adresowych i kontaktowych działania
podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi
potrzebami;
- podanie na stronie internetowej www.slubice.pl
oraz BIP informacji o osobach wspierających
osoby
ze
szczególnymi
potrzebami
w
poszczególnych jednostkach organizacyjnych
gminy oraz spółkach: PUK Sp. z o.o., SOSiR Sp. z
o.o. i ZUWŚ Sp. z o.o.;
- zbieranie wniosków, informacji, opinii i sugestii od
klientów zewnętrznych w sprawach warunków
dostępności
dla
osób
ze
szczególnymi
potrzebami;
- podejmowanie działań mających na celu
usuwanie barier w celu wdrożenia poprawy
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
- przygotowanie raportu
do 31 marca
2021r.

- opracowanie wieloletniego planu działania w do 15 grudnia
zakresie dostosowania Urzędu Miejskiego w 2021r.
Słubicach, jednostek organizacyjnych gminy,
spółek: PUK Sp. z o.o., SOSiR Sp. z o.o., ZUWŚ
Sp. z o.o. do wymogów w zakresie dostępności
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno –
komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi
potrzebami

9.

10.

dostępności architektonicznej,
cyfrowej oraz informacyjno –
komunikacyjnej dla osób ze
szczególnymi potrzebami
Pozyskiwanie środków
finansowych na dostosowanie
Urzędu Miejskiego w Słubicach,
jednostek organizacyjnych
gminy, spółek: PUK Sp. z o.o.,
SOSiR Sp. z o.o., ZUWŚ Sp. z
o.o. do wymogów w zakresie
dostępności architektonicznej,
cyfrowej oraz informacyjno –
komunikacyjnej dla osób ze
szczególnymi potrzebami
Prowadzenie działań
promujących dostępność /
kampania informacyjna

Sporządził:

przekazanie
planu
do
zatwierdzenia
Burmistrzowi Słubic;
- podanie planu do publicznej wiadomości;
Koordynator ds.
dostępności,
kierownicy
jednostek
organizacyjnych
gminy, prezesi
spółek

- wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie
Gminy Słubice na lata następne środków
finansowych niezbędnych do realizacji zadań
ujętych w planach działania oraz poprawy
dostępności
dla
osób
ze
szczególnymi
potrzebami;
- pozyskiwanie środków finansowych z innych
źródeł;

Koordynator ds.
dostępności,
kierownicy
jednostek
organizacyjnych
gminy, prezesi
spółek

- przygotowanie kampanii informacyjnej na temat przez cały okres
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; działania
- umieszczanie informacji na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Zatwierdził:

do 30 września
2020r. (na rok
następny) i 30
września 2021r.
(na rok
następny)

