
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami w MOPS w Mielcu  

 

Lp. Zakres działalności 
Realizujący 

zadania 
Sposób realizacji Termin 

1 

Dokonanie analizy stanu 
obiektu MOPS  

pod względem dostosowania 
do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z przepisów 

ustawy 

Koordynator 
MOPS ds. 

dostępności 
 

Działy 
merytoryczne 

Opracowanie planu działania 
na rzecz poprawy dostępności 

osobom ze szczególnymi 
potrzebami , przekazanie do 
zatwierdzenia Dyrektorowi 
MOPS oraz publikacja na 

stronie BIP. 

I kwartał 
2021r. 

2 

Dostosowanie strony 
internetowej i BIP do 

minimalnych wymagań w 
zakresie dostępności cyfrowej 

i informacyjno - 
komunikacyjnej 

Koordynator 
MOPS ds. 

dostępności 
 

Działy 
merytoryczne 

Publikowanie tekstów, 
załączników zapewniających 

dostępność cyfrową. 
Podpisywanie linków, grafiki, 

zdjęć tekstami 
alternatywnymi. 

Realizacja 
w całym 
okresie 

działania 

3 

Uwzględnianie trudności osób 
ze szczególnymi potrzebami w 
planowanej i prowadzonej 
działalności oraz realizacji 
zadań publicznych 
finansowanych z udziałem 
środków publicznych. 

Koordynator 
MOPS ds. 
dostępności 

Zamówienia 
publiczne 

Działy 
merytoryczne 

Określanie w treściach umów 
warunków służących 
zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie tych 
zadań publicznych lub 
zamówień publicznych z 
uwzględnieniem minimalnych 
wymagań, o których mowa w 
art. 6 ustawy o zapewnieniu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz. 
U. z 2019 r. ,poz. 1696 z późn. 
zm.). 

 

 

 

na bieżąco,  
w całym 
okresie 

działania 

4 

Monitorowanie działalności 
Ośrodka w zakresie 
wskazanym 
w art. 14 ust. 1 ustawy. 

Koordynator 
MOPS ds. 
dostępności 

 

 
Prowadzenie spotkań 
i narad z kadrą 
kierowniczą Ośrodka oraz 
koordynatorem Gminnym. 

 
Realizacja  

w całym 
okresie 

działania 

5 

 
Sporządzenie Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami zgodnie z art. 11 
ustawy. 

Koordynator 
MOPS ds. 
dostępności 

 

 

Wypełnienie formularza 
opracowanego przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego przekazanie do 
zatwierdzenia Dyrektorowi 
Ośrodka i koordynatorowi 
Gminy Miejskiej Mielec, 
następnie podanie do 
publicznej wiadomości na 
stronie internetowej oraz na 
stronie BIP-u. 

 

III 2021 r. 

6 

Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami 
w zakresie dostępności: 
- architektonicznej 
- cyfrowej 

Koordynator 
MOPS ds. 
dostępności we 
współpracy z 
Działami MOPS 

 
Stosowanie rozwiązań 
mających na celu poprawę 
dostępności Ośrodka w 
szczególności poprzez 

 
 
 

 
Realizacja  



- informacyjnej 
- komunikacyjnej 

w Mielcu 

 

 

usuwanie barier 
architektonicznych, 
stosowanie oznaczeń 
kontrastowych, montaż pętli 
indukcyjnych. 
 
Informacja  o zakresie 
działalności Ośrodka w postaci 
elektronicznego  pliku 
zawierająca tekst odczytywany 
maszynowo jak również 
nagranie treści w polskim 
języku migowym oraz 
informacji w tekście łatwym 
do czytania ilm z plik 
elektroniczny zawierający 
tekst odczytywany 
maszynowo 

Na bieżąco dostosowywanie 
strony internetowej do 
standardów WCAG 2.1. 

w całym 
okresie 

działania 

7 Obsługa osób słabosłyszących 

Koordynator 
MOPS ds. 
dostępności 

Tłumacz języka 
migowego 

 

Dostępność tłumacza języka 
migowego. Instalacja urządzeń 
lub innych środków 
technicznych do obsługi osób 
słabo słyszących w 
szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów FM 
lub urządzeń opartych o inne 
technologie, których celem 
jest wspomaganie słyszenia. 

 
 

 
 

Realizacja  
w całym 
okresie 

działania 

8 

Zapewnienie dostępu 
alternatywnego oraz 
wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

Koordynator 
MOPS ds. 
dostępności 

 

Zapewnienie osobie ze 
szczególnymi potrzebami 
wsparcia innej osoby lub 
zapewnieniu wsparcia 
technicznego, w tym 
wykorzystania technologii w 
zapewnieniu kontaktu 
telefonicznego, 
korespondencyjnego lub za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Działania 
mające na celu ułatwienie 
dostępu architektonicznego, 
cyfrowego oraz informacyjno-
komunikacyjnego. 

Zapewnienie dostępu 
alternatywnego w 
przypadkach, gdy z przyczyn 
niezależnych, technicznych 
lub prawnych, Ośrodek nie 
będzie w stanie zapewnić 
dostępności osobie ze 
szczególnymi potrzebami. 

 

 

 

 
 

Realizacja  
w całym 
okresie 

działania 


