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Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie na lata 2020-2021 

 

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696, 

ze zm.), zwaną dalej ,,ustawą o dostępności” ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Obrowie, zwanym dalej GOPS, osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 

(dla dotychczasowych 2 lokalizacji GOPS Obrowo) 

Zadanie do realizacji Osoba/ komórka realizująca Sposób realizacji zadania Czas realizacji zadania 

Przekazanie do publicznej 
wiadomości danych 

koordynatora ds. dostępności 

(strona BIP jednostki ) 

Inspektor ds. obsługi 

kancelaryjnej 

zamieszczenie informacji o powołaniu 

koordynatora ds. dostępności  na 

stronie internetowej jednostki (BIP) 

wraz z danymi do kontaktu. 

Wrzesień 2020 r. 

Sporządzenie Planu działania 
na rzecz poprawy zapewniania 

dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

na lata 2020-2021 

 

Koordynator 

Opracowanie Planu działania, 

przekazanie do zatwierdzenia przez 

Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Obrowie 

Wrzesień 2020 r. 

Szkolenia dla Koordynatora 

ds. dostępności. 
 

Dział Kadr 

Zapewnienie koordynatorowi 

możliwości szkoleń z zakresu 

realizacji zadań wynikających z 

Ustawy o dostępności. 

W całym okresie działania - w miarę 

dostępności oferty szkoleniowej. 
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Dostosowanie strony 

internetowej ośrodka do osób 

ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

Przegląd rozwiązań dostosowujących 

CMS Jooma dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, wybór i wdrożenie 

konkretnego rozwiązania na stronie 

jednostki Dostosowanie szablonu 

strony  

Październik 2020 r. 

Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami do 

dostępności w zakresie: 

1) architektonicznym, 

2) cyfrowym, 

3) informacyjno-

komunikacyjnym 

Koordynator, 

Administrator Systemu 

Informatycznego oraz inne 

osoby zgodnie z bieżącymi 

potrzebami 

Zgodnie z bieżącymi potrzebami i 

koncepcjami realizacji 
Realizacja w całym okresie działania 

Analiza stanu obiektów tj. 

jednostki pod względem 

dostosowania do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami 

wynikającymi z przepisów 

ustawy 

 

Koordynator, 

Administrator Systemu 

Informatycznego 

Przegląd stanu dostosowania obiektów 

względem osób ze szczególnym i 

potrzebami w zakresie 

architektonicznym, cyfrowym i 

informacyjno komunikacyjnym, 

przedłożenie raportu Kierownikowi 

GOPS w Obrowie 

 

Październik   2020 r. 

Dokonanie samooceny pod 

kątem sposobów dostosowania 

administrowanego obiektów 

jednostki oraz będących w 

użytkowaniu pomieszczeń do 

minimalnych wymagań 

dotyczących dostępności 

 

Koordynator oraz inne osoby 

zgodnie z bieżącymi potrzebami 

Sporządzenie deklaracji dostępności 

ze wskazaniem na wymagania w 

wymiarze architektonicznym, 

cyfrowym i informacyjno- 

komunikacyjnym wynikające z 

zapisów art. 6 ustawy 

 

Październik 2020 r. 

Dokonanie analizy w zakresie 

konieczności zapewnienia 

dostępności alternatywnej w 

przypadku braku możliwości 

zapewnienia dostępności dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami ze względu na 

 

Koordynator 

Przedłożenie raportu Kierownikowi 

GOPS w Obrowie 

 

 

Listopad 2020 r. 
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ograniczenia techniczne i 

prawne 

Wdrożenie działań mających 

na celu zapewnienie 

dostępności cyfrowej oraz 

informacyjno-komunikacyjnej 

Sądu oraz ewentualne 

zapewnienie dostępu 

alternatywnego. 

Koordynator 

Opracowanie wytycznych dla 

pracowników GOPS w zakresie 

zapewnienia dostępności 

cyfrowej oraz komunikacyjno-

informacyjnej w prowadzonych 

działaniach związanych m.in. z 

informacją, szkoleń, przygotowaniem 

dokumentów/informacji cyfrowej. W 

przypadku, gdy ze względów 

technicznych lub prawnych 

zapewnienie dostępności nie będzie 

możliwe, sformułowany będzie dostęp 

alternatywny. 

Marzec 2021 r. 

Monitorowanie działalności w 

zakresie zapewniania 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Koordynator 

Uwzględnianie potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami w 

planowanej i prowadzonej działalności 

GOPSu oraz podejmowanie działań 

mających na celu usuwanie barier, a 

także zapobieganie ich powstawaniu. 

Realizacja w całym okresie działania 
 

Realizacja zadań 

wynikających ze sporządzonej 

analizy 

 

Koordynator 

Według potrzeb wynikających z 

analizy 
Na bieżąco  

Sporządzenie  pierwszego 

raportu o zapewnieniu 

dostępności 

Koordynator  6 września 2021 r. 

Sporządzanie kolejnych 

raportów o dostępności 
Koordynator  Zgodnie z obowiązującymi terminami (art. 

11 ustawy ) 

 

 


