
 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY NA ROK 2022 

 

 Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                                 

(Dz. U.z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

 

 

Lp. Działanie 
Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji działania Czas realizacji Koszt 

1. Dostępność 

architektoniczna 

 

PCPR 

• Drzwi otwierane automatycznie lub po 

naciśnięciu przycisku 

• Przygotowanie zapytania ofertowego 

• Realizacja i odbiór robót 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 
 

 

35.000, 00 zł 

2. Dostępność 

architektoniczna 

PCPR • Tyfloplany na każdej kondygnacji  budynku 

(3 szt.) 

• Przygotowanie zapytania ofertowego 

• Realizacja i odbiór robót 

 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu  

 

12.000,00 zł 



 

 

3. Dostępność 

architektoniczna 

PCPR • Mata ewakuacyjna 

• Przygotowanie zapytania  

• Realizacja zadania 

 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 

 

2.300,00 zł 

4. Dostępność 

architektoniczna 

PCPR • Krzesło ewakuacyjne 

• Przygotowanie zapytania  

• Realizacja zadania 

 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 

 6.000,00 zl 

5. Dostępność 

architektoniczna 

PCPR • Usługi doradcze w zakresie dostępności 

architektonicznej 

• Przygotowanie zapytania o wykonanie 

usługi 

• Realizacja zadania 

 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 

1.140,00 zł 

6. Dostępność cyfrowa PCPR • Dostosowanie dokumentów zgodnie ze 

standardem WCAG 2.1 

• Przygotowanie zapytania o wykonanie 

usługi 

• Realizacja zadania 

 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 

 4.800,00 zł 



 

 

7. Dostępność cyfrowa PCPR • Usługi doradcze w zakresie dostępności 

cyfrowej 

• Przygotowanie zapytania o wykonanie 

usługi 

• Realizacja zadania 

 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 

950,00 zł 

8. Dostępność 

komunikacyjno- 

informacyjna 

PCPR • Stworzenie identyfikacji wizualnej wraz z 

wykonaniem tabliczek z opisem 

pomieszczenia za pomocą czarnodruku 

/piktogramu oraz alfabetu Braille”a, 

piktogramów i informacji kierunkowych do 

najważniejszych pomieszczeń w budynku 

oraz inf. o numerach pięter 

• Przygotowanie zapytania ofertowego 

• Realizacja i odbiór robót 

 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 

9.500,00 zł 

9. Dostępność 

komunikacyjno- 

informacyjna 

PCPR • Oznakowanie taśmą żółtą kontrastową 

• Przygotowanie zamówienia 

• Realizacja zadania 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 

4.356,00 zł 



 

 

10. Dostępność 

komunikacyjno- 

informacyjna 

PCPR • Montaż systemu nawigacyjno- 

informacyjnego Totupoint 

• Przygotowanie zamówienia 

• Realizacja zadania 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 

2.000,00 zł 

11. Dostępność 

komunikacyjno- 

informacyjna 

PCPR • Pole uwagi przed schodami 

• Przygotowanie zapytania ofertowego 

• Realizacja i odbiór zadania 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 

17.424,00 zł 

12. Dostępność 

komunikacyjno- 

informacyjna 

PCPR • Usługa montażu sprzętu 

• Przygotowanie zamówienia 

• Realizacja  zadania 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 

2.500,00 zł 

13. Dostępność 

komunikacyjno- 

informacyjna 

PCPR • Usługi doradcze w zakresie dostępności 

komunikacyjno- informacyjnej 

• Przygotowanie zapytania o wykonanie 

usługi 

• Realizacja zadania 

 

Zgodny ze 
złożonym 
wnioskiem 
(zarejestrowanym 
w dniu 22-04-22  
pod nr DSG/0994) 
o udzielenie grantu 

1.140,00 zł 

 

* powyższy plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami możliwy będzie do realizacji w 

momencie pozyskania środków w ramach tzw. „ Małego grantu” 



 

 

 

 

Lp. Działanie 
Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji działania Termin realizacji  

1.  
Powołanie Koordynatora 
ds. dostępności 

 

PCPR 

• Zamieszczenie oficjalnej informacji na stronie PCPR w 
Świdnicy 

wykonano 

2. Sporządzenie raportu o 
stanie zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

PCPR • pozyskanie danych do raportu,  
• przygotowanie raportu,  
• zamieszczenie raportu na stronie PCPR  

 
 

Wykonano  zgodnie z 
obowiązującymi terminami 
( art.11 ustawy) 
 

3. Dostosowanie strony 
internetowej do 
minimalnych wymagań w 
zakresie dostępności 
cyfrowej i informacyjno- 
komunikacyjne 

PCPR • Nowa strona internetowa PCPR-u  dostosowania do 
standardów WCAG 2.1 oraz przestrzeganie 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych 

• Szkolenia dla użytkowników 
 

 

 

Realizacja w całym 
okresie działania 



 

 

 4. Analiza stanu obiektu 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Świdnicy pod względem 
dostosowania do potrzeb 
osób  ze szczególnymi 
potrzebami wynikającymi 
z przepisów ustawy 

PCPR • Audyt zewnętrzny I / II kwartał 2022 

5. Monitorowanie 
działalności 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie   w 
Świdnicy pod względem 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator,  
oraz inne osoby 
zgodnie z 
bieżącymi 
potrzebami  

• monitorowanie PCPR-u w zakresie  zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
 
• przyjmowanie uwag, sugestii itp. dotyczących 
dostępności architektonicznej, technicznej, cyfrowej, 
informacyjno- komunikacyjnej w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Świdnicy 
 

 
 

Na bieżąco 

 

Nazwa podmiotu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy 

Dokument opracowała: Anna Witkowska- kierownik Zespołu Organizacyjnego oraz Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych 

 


