
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu  

na lata 2020-2021 

Zadanie do realizacji Osoba/ 

komórka realizująca 

Sposób realizacji zadania Czas realizacji zadania 

Przekazanie do publicznej wiadomości 

danych koordynatora ds. dostępności 

(strona BIP jednostki ) 

Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i 

Kadr –  

St. Specjalista ds. 

informatyki - Referat 

Administracyjno-  

Gospodarczy 

- zamieszczenie informacji o 

powołaniu koordynatora ds. 

dostępności  na stronie 

internetowej jednostki (BIP) 

wraz z danymi do kontaktu.  

Wrzesień 2020r. 

Sporządzenie Planu działania na rzecz 

poprawy zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

na lata 2020-2021 

 

Koordynator 

Opracowanie Planu działania, 

przekazanie do zatwierdzenia 

przez Prezesa Sądu i Dyrektora 

Sądu 

 

wrzesień 2020 r. 

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 

 

Marzec 2021 

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 

 

- Koordynator                        

Przegląd stanu dostosowania 

obiektów względem osób ze 

 

 



potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami wynikającymi z przepisów 

ustawy 

-Administrator 

Systemu 

Informatycznego  

 

 

 

 

szczególnym i potrzebami w 

zakresie architektonicznym, 

cyfrowym i informacyjno-

komunikacyjnym, przedłożenie 

raportu Dyrektorowi jednostki  

 

 

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 ograniczenia techniczne 

i prawne 

 

- Koordynator 

przedłożenie raportu 

Dyrektorowi jednostki 

 

 

 

 

listopad 2020 r. 

Realizacja zadań wynikających ze 

sporządzonej analizy  

 

- Koordynator 

Według potrzeb wynikających z 

analizy  

 

 

 

 

Na bieżąco 

 

Sporządzenie  pierwszego raportu o 

zapewnieniu dostępności  

-   6 września 2021 

Sporządzanie kolejnych raportów o 

dostępności  

-   Zgodnie z obowiązującymi 

terminami (art. 11 ustawy ) 

 


