
ZESPOL ZŁOBKOW MIEJSKICH
ul, Bicrnackiego 6 A

39-300 Mielec; łel:17 787 Ą6 30
NlPl 81 7,1 0,3ó-799, REGON, ó9000730ó

ZESP oŁ Żł-ogwo W MIEJ S KI CH
W MIELCI]

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZPOPRAWY ZAPEWNIENIA
DOSTĘPNOŚCI 

,._ ,

OSOBOM ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI 
n

NA LAT A2020 - 202l "il,'"';

Nazrva podmiotu: Zespó|Złobków Miejskich w Mielcu

Data sporz ądzeniaz 29.01.202I

Dokument opracowaĘ: Koordynatorzy ds. dostępności -

zatwicrdzam:

"*ś:""

1\

Anna Wrona .§n.n+...W.,r.)rr*-.



Na podstawie art. 14 w związ,ku z afl. 6 ustawy r. dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnictriu
dostępnoŚci osobom ze szczcgolnymi potrzebami (Dz.|J. z2019 r. poz. 1696, zpóźn. zm.)
ustala się, plan działanianarzccz poprawy zapcwnicnia dostępności osobom zc szc.l,cgolnymi
potrzcbami:

Lp.
Zakres

działalności Sposób realizacji
Realiz,ujqcy

zadania Ternlin

1 Powołanie Zespołu ds.
dostępności

Decyzja Dyrektora
Zespołu Żłobków
Miejskich

I)yrcktor /,/,M Wykonano

2. Dokonanic samooccny
budynkow nalczącyclr
do Zcspołu Złobkorł.
Miejskiclr pod kątem
spclnicnia wymagari
dolyczących
dostępności

Analtza stanu lv
zakresie dostępności
architcktoniczncj,
cyfrowcj i
infornracyjno-
komunikacyjncj

Koorcl,vrralorzy ds,
dostępności
wc rł,społpracy 7,

Dyrcktorem

Wykonano

1 Przygotowanie
deklaracji dostępności

Podanie do publicznej
wiadomości na stronie
internetowej Zespołu
żŁobków Miejskich
deklaraci i dostępności

Koorclynatorzy ds.
dostępności
Adnrinistrator
Systcrnórv
Inlclrmatycznych

21.09.ż020

4. Sporządzenic planu
działania na rzecz
poprawy dostępności
osobom ze
szczególnymi
potrzebanri

Opracowanic pianu
dziaŁania o którynr
mowa w art.14
rrst. 2 pkt.2 ustaw1, z
drria 19lipca 2019 roku
o zapewnieniu
dostępności osobom zc
szczcgólnymi
potrzebami

Koordynatorzy ds.
dostęprrości

29.01 2021

5. I)ostosowanie strony
internetolvcj do
minirnalnl,ch
wynragań w zakresic
dostępności cyliow,ej

1. Dokonywanic
analizy i
dostosowywanic
clo stępności cyli,olvcj
strony intcrnctor,vcj dla
osób zc szczcgólrrymi
potrzcbami.
2. Sprawdzanic i

podejrnowanic clziałań
mających na cclu ciągłc
udoskonalanie strony
intcrnetowcj 7,7,M do
potrzcb osób ze
szczcgólnylni
potrzebami. (np.

r;odpisywanic zdicć

Koord.vnatorzy ds,
dostępności
rvc r,l,spółpracy 7

I)yrcktorcm oraz
innymi .jcdnostkanri
zajrrrr,rjącyrni się
Systcmanli
Inlorrllatycznvmi

Wykonano

i{calizac.ia
w całyrn
okrcsie
dzjałania



tckstcm altcrna1l,wnyrn)
3. Doslosowanic strony
intcrnetowcj do
standardów WCAG 2 l

Realizacja
w całym
okrcsic
działania

6. Dokonanie analizy
dostępności w
zakresic
informacyjno-
komunikacyjnym do
potrzeb osób zę
szczcgólnymi
potrzebanri

1. Dokonanle analizy
obccnego stanu
obiektów pod kątcm ich
dostosowania w
zakresic doslępności
informacyjno-
komunikacyjnej dla
osob zc szczcgólnymi
potrzebami.
2. Przedstawicnic
koncepcj i clostosowania
inlbrmacyjno-
komunikacyjncgo
obiektów dla osób ze
szczcgólnymi
potrzebami (plany
tyflograficznc i

oznaczęnia
pomicszczeń w
I}raille'u).
3. Wdrozenic w nriarc
mozliwości d,l,iałań
dotyczących
dostosowania w
zakrcsic dostępności
inlbrmacyjno-
komunikac.v.jncgo
obicktów

Koordynatorzy
dostępności
we współpracy
Dyrcktorcm

Wydziały
mcrytorycznc

ds. Wykonano

I{calizacja
w całym
okrcsic
działania

I{calizacja
w cetłym
okrcsic
dz,iałanla

7. Dokonanic analtzy
stanu obicktów pod
względcm
dostosowania ich
architcktury cio
potrzeb osób zc
szczcgólnyrni
potrzebami
wynikającyrni z
przepisów ustawy z
drria 19 lipca 2019 r. o
zapcwnicniu
dostępności osobom
zc szczegolnymi
potrzcbami.

1. Dokonanic analizy
obccncgo stanu
obicktów pod kątcm ich
dostosowania w
zakrcsie ich
architcktury dla osob
ze szczególnyrni
potrzebami.
2. PrzedsIawicnie
konccpcj i tlosttlsowania
architcktonicz1-1cgo
obiektów dla osób zc
szczcgólnymi
potrzebami.

Koordynatorzy ds.
dostępności
wc współpracy 7
Dyrcktorem

Wydziały
merytorycznc

Realizacja
w całym
okresie
dzińania

I{calizacja
w całym
okrcsic
działania



8. I)rzygotowanic raportu
o stanie dostępności
osobom ze
szozcgólnymi
potrzebanri z art. 77

ustawy

Przygotowanie danych
zbtorczych do raportu
w zakresie realizacji
ustawy o dostępności z
uwzględnieniem uwag
odnoszących się do
stwierdzonych
istniej ących przeszkód
w dostępności osobom
ze szczególnymi
potrzebami

Koordynatorzy ds.
dostępności

do
26.03,ż021

9. Przędłoż,enie raportu
o slanic dostępności
osobom zc
szczcgólnymi
potrzebami do
zatwicrdzcnia

przekazanic

sporządzclncgo raportLl
do koordynatora clo

spraw dostępności.

Koordynalorzy ds.
dostępności

do
3 1 .03.2021

10. Wspicranie osób zc
szczcgólnyrni
potrzcbami w zakresic
dostępności:
architcktoniczncj,
cyfrowcj,
infbrmacy.|ncj.
komunikacyjnej

I)z,iałanta rnające na
celu ułatwicnic
dostępności w żłobkacIr
w szczcgólności
minimalizor,vanic baricr
arclritcktonicznych,
stosowanie o,1nacłcn
pomicszczcń w
Braille'u.
Monitorowanie
rcalizacj i prz_vj ętych
progran. ów dz,lałanta.

Koord_vrlatorzy ds.
dostępności
wTa7, 7,I)yrektorern
ZZM :

clo,

05.09.żOż1

IŁealizac.ja
w całym
okrcsie
działarria


