
Plan  działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w Domu Pomocy społecznej w Kochłowach na lata 2023-2024 

LP Obszar Zakres 
działania  

Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzialna  

Termin 
realizacji 

Dostępność architektoniczna 
1 Zapewnienie 

wolnych od barier 
poziomych i 
pionowych 
przestrzeni 
komunikacyjnych 
budynków 

Bieżący 
monitoring 
dostępności 
architektonicznej  

Aranżacja ciągów 
komunikacyjnych  
 
Oznaczenie schodów 
taśmą kontrastową  

Kierownik DAG Realizacja 
zadań w 
trybie 
ciągłym 

2 Instalacja urządzeń 
lub zastosowanie 
środków 
technicznych i 
rozwiązań 
architektonicznych, 
które umożliwiają 
dostęp do 
wszystkich 
pomieszczeń z 
wyłączeniem 
pomieszczeń 
technicznych  

Monitoring 
dostępności 
urządzeń i 
rozwiązań 
architektonicznych 
w budynkach dps 

Przegląd windy 
 
Przegląd systemu 
przyzywowego  
 
Bieżące naprawy w 
przypadku awarii 
 
Remont łazienki I 
piętro przystosowanie 
do osób z 
niepełnosprawnością  
 
 

Kierownik DAG Realizacja 
zadań w 
trybie 
ciągłym 
 
 
 
 
I półrocze 
2023  

Dostępność cyfrowa 

1 Dostępność strony 
www oraz 
dokumentów i 
treści cyfrowych 

Zapewnienie  
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 
dostępu do strony 
domu i 
dokumentacji 
cyfrowej  

Analiza dostępności 
strony 
www.dpskochlowy  
do potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami  
 
Szkolenie 
pracowników w 
zakresie redagowania 
treści umieszczanych 
na stronie internetowej 
Domu oraz BIP  
 
Przegląd i aktualizacja 
deklaracji dostępności 
cyfrowej  

Administrator 
systemów 
informatycznych 

Do 
31.03.2023 
 
 
 
 
 
 
30.06.2023 
30.06.2024 
 
 
 
 
31.03.2023 
31.03.2024 
 
 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

1 Zapewnienie na 
wniosek osoby ze 
szczególnymi 
potrzebami, 
komunikacji z 
podmiotem 
publicznym w 
formie określonej w 
tym wniosku  

Opracowanie 
dokumentacji  

opracowanie 
procedury 
zapewnienia 
dostępności  wraz z 
wzorem wniosku  
 
publikacja na stronie 
internetowej Domu i 
BIP 

Koordynator  31.03.2023 



2 Zapewnienie 
dostępu 
alternatywnego w 
przypadku braku 
możliwości 
zapewnienia 
dostępności dla 
osób ze 
szczególnymi 
potrzebami ze 
względu na 
ograniczenia 
techniczne i prawne  

Według potrzeb 
lub złożonego 
wniosku  

Zapewnienie osobie ze 
szczególnymi 
potrzebami wsparcia 
innej osoby lub 
udzielenia wsparcia 
technicznego  

Pracownicy dps  Realizacja 
zadań na 
bieżąco w 
ramach 
potrzeb  

3 Poszerzanie 
świadomości 
pracowników o 
potrzebie 
dostępności dla 
osoby ze 
szczególnymi 
potrzebami  

Szkolenia dla 
pracowników 
Domu  

Szkolenie  wewnętrzne  
 
 

Koordynator  Raz w roku  

4 Sporządzenie planu 
działania na rzecz 
poprawy 
zapewnienia 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami  

Opracowanie plany 
na podstawie 
analizy potrzeb 
osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 
 
 

Przekazanie planu do 
akceptacji przez 
Dyrektora Domu,  
 
Publikacja planu na 
stronie internetowej 
Domu oraz w BIP 

Koordynator  15.12.2024 

      
 

Opracował: koordynator ds. dostępności Karolina Fras 

 

 

Kochłowy 19.12.2022r.  


