
 
Załącznik do zarządzenia nr 23/2020 

Dyrektora  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w  Opolu 

z dnia 16 września 2020 r.  

 
 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
NA LATA 2020 – 2021 

 
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 2020 r. poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
 

Lp. Zakres działalności 

Realizujący 
zadania 

wynikające 
z art.6 ustawy 

Sposób realizacji Terminy 

1. 

Powołanie Koordynatora oraz Zespołu 
do spraw dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
 

Dyrektor 
Powiatowego 

Centrum 
Pomocy 

Rodzinie w 
Opolu 

Wydanie zarządzenia przez Dyrektora PCPR w Opolu 
do 16 

września 
2020 r. 

2. 

Przygotowanie planu działania na 
rzecz 
poprawy dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator 

Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o 
zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

do 16 
września 
2020 r. 

3. 

Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami do dostępności w zakresie: 
architektonicznym, cyfrowym i 
informacyjno-komunikacyjnym 

Koordynator 

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 
informacji dotyczącej osób wspierających osoby ze 
szczególnymi potrzebami – koordynatora oraz członków 

do 22 
września 
2020 r. 



Zespołu roboczego 

4. 

Dokonanie analizy warunków 
architektonicznych pod względem 
dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator + 
Zespół 

 
Opracowanie dokumentu 

do 30 
września 
2020 r. 

5. 
Analiza dostępności cyfrowej oraz 
informacyjno - komunikacyjnej dla osób 
ze specjalnymi potrzebami 

Koordynator +  
Zespół  

Opracowanie dokumentu 
do 30 

września  
2020 r. 

6. 
Dokonanie diagnozy w zakresie 
dostępności alternatywnej w lokalu 
PCPR w Opolu 

Koordynator 

Wskazanie sposobów  zapewnienia wsparcia osobom ze 
szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych 
osób poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych 
technologii, zapewnienie pracownika do pomocy osobom 
ze szczególnymi potrzebami. 

do 30 
września 
2020 r. 

7.  Zebranie danych do raportu  
Koordynator 

 
Analiza danych z Dyrektorem PCPR w Opolu 

 

do 12 
marca 
2021 r. 

8. 
Przekazanie danych do raportu po 
analizie wewnętrznej 

Koordynator 
 

Przekazanie danych Staroście Opolskiemu 

15 
marca 
2021 r. 

9. 
Prowadzenie działań promujących 
dostępność  

Koordynator 
Umieszczenie informacji na stronie internetowej PCPR w 
Opolu 

do 30 
kwietnia  
2021 r. 

10. 
Dostosowanie lokalu PCPR w Opolu 
dla osób ze szczególnymi potrzebami  

Koordynator + 
Zespół 

Współpraca z Koordynatorem Starostwa Powiatowego 
do 30 

listopada 
2021 r. 

 


