
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Przedszkole Miejskie nr 2 "pod Topolq", ul. podwate 11,
74-320 Barlinek

Raport o stanie
zapewniania dostqpnoSci

podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy G US
podal,stat,gov,pl

Urzqd Statystyczny
ul. St. Leszczyhskiego 48
20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny
REGON 00000320785200

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania:

do 31.03.2021 r.

obowiqzek przekazania danych wynika z art' 11 ust. 1 ustawy z dnia '19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potzebami(D2.U,2019 poz. 1696, zp62n.zm.),

Dane kontaktowe

pm2@barlinek.stronyzklasa.pl

lera-t@wp.pl

957461 869

2021-02-01

Barlinek

E-mail kontaktowy osoby, ktora
wypetnila formularz

Lokalizacja siedziby podmiotu

WOJ, ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat mySliborski

Barlinek (miasto)

PodmiotzobowiqzanydozloieniaraportuostaniedostqpnoScinapodstawi".'t.ttffi
dostgpnoSci osobom ze szczeg6tnymi potrzebami (UzD) do:

t I 1) ministra wla6ciwego do spraw rozwoju regionalnego

tX I 2)wojewody

I I 3) nie dotyczy

w przypadku wskazania odpowiedzi ,,nre dotyczy" prosimy o podanie wyjasnieri:

Liczba budynk6w, w kt6rych podmiot prowadzi podstawowq o;r"rnos6 iflrb
obslugg interesant6w:

'1. czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynr""nl *otn" oo u"rio
poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

W przypadku odpowiedzi ,,W czgsci budynk6w tak, w czgsci nie,,_ p.riry 
"podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia worne od barier poziome iptonowe przestrzenie komunikacyjne:

2' czy podmiot zastosowar w tym budynku (tych budynk;h) ,"^iqr""i"
architektoniczne, srod ki techniczne r ub posiada zai nstarowane urzqdzenia,
kt6re umo2liwiaiq dostqp do wszystkich pomiesz czeft, zwylqczeniem

Dzial'l . architektoniczna

t lrAK
tx I NtE

I I W czgsci budynk6w tak, w czgsci
nie

I lrAK
lx I NIE
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pomieszczefi technicznych? t I W czgSci budynkow tak, w czgSci

nie

W przypadku odpowiedzi ,,W czgsci budynkow tak, w czq6ci nie" - prosimy o

podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot umo2liwia dostqp do wszystkich

pomieszczefi , z wylqczeniem pom ieszczeh tech nicznych :

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacjq na

temat rozkladu pomieszczefi, co najmniej w spos6b wizualny i dotykowy lub

glosowy?

[ ]rAK
lx I NrE

t I W czq6ci budynkow tak, w czgSci

nie

W przypadku odpowiedzi ,,W czgSci budynk6w tak, w czg6ci nie" - prosimy o

podanie liczby budynkow, w kt6rych podmiot zapewnia informacjq na temat

rozkladu pomieszczefi, co najmniejw spos6b wizualny i dotykowy lub glosowy:

4. Czy podmiot zapewnia (umoiliwia, dopuszcza) wstqp do tego budynku

(tych budynk6w) osobie korzystajqcej z psa asystujqcego?
lxlrAK
[ ]NrE

t I W czgsci budynk6w tak, w czg6ci

nie

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,W czq6ci budynk6w tak, w czg6ci nie" -
prosimy o podanie liczby budynk6w, do kt6rych podmiot zapewnia wstqp osobie

korzystajqcej z psa asystujqcego:

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynk6w)

osobom ze szczeg6lnymi potrzebami moiliwo66 ewakuacji lub uratowania w

inny spos6b?

lxlTAK
t lNlE

t I W czgsci budynk6w tak, w czg6ci

nie

W przypadku odpowiedzi ,,W czqsci budynk6w tak, w cz96ci nie" - prosimy o

podanie liczby budynkow, w ktorych podmiot zapewnia osobom ze szczegolnymi

potrzebami mozliwo6i ewakuacji lub uratowania w inny spos6b:

Komentarze i uwagi dotyczqce dostqpno$ci architektonicznej 
I

Proszg zamie!;cic tu slowny opis dostgpn oici architektonicznei, wykraczaiqcV noza 
I

informacje ujqte powy^ej- opls ten bqdzie stanowii czqsc raporlu, ktory sq 
I

Panstwo zobowiqzaniopublikowai na swoiei stronie podmiotowei Biuletynu 
I

tnformacji Pubticznej, a w przypadku braku strony podmiotowei Biuletynu 
I

lnformacii Publicznei- na swoiei stronie internetowei 
I

Glowny budynek Przedszkola Miejskiego

Nr 2 "Pod Topolq" mie6ci siq przy ulicy

Podwale 11. Do wej6cia gi6wnego od

strony ul. 31 Stycznia prowadzi chodnik a

od strony ul. Gornej schodY.

Drugi budynek przedszkola mie6ci si9 przy

ul. Podwale 9.

WejScia z podjazdem dla os6b na w6zku

inwalidzkim do obu budYnk6w sq

o96lnodostgpne w godzinach PracY

przedszkola, W budYnkach nie ma

dostosowai dla os6b niepelnosprawnych.

Brak jest lazienek dla os6b

niepeinosprawnych. Budynki nie posiadajq

windy.

W przedszkolu nie rna mo2liwo6ci

skorzystania z llumacza )qzyka mi gowego.

lW nuOynt<ach nie ma oznaczeh w alfabecie

lbralla ani oznaczeh kontrastowych lu! w
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druku powigkszonym dla os6b

os6b niepelnosprawnych.

niewidomych i slabowidzqcych. przed
wejSciem glownym obu budynk6w znajdujq
sig parkingi dla samochod6w osobowych z
wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla

Dzial 2. Dostgpno66 cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszq sig do zgodnosci z ustaw q z dnia4 kwietnia 2o1g r. o dostgpnosci cyfrowej stron Internetowych iz,U'2O19poz'B4B),ZwanqUdC,wzwiqzkuzafi',2orazar1'.6pkt2ustawyLlzD.

siaOa Oet<taracjg dostgpno6ci

lD a1ly-status lD al 1 y-data-sporzadzenie
barl inek.stronyzklasa. pl [ ] Zgodna

IX ] CzgSciowo zgodna

[ ] Niezgodna

Oriot nie posiada deklaracji dostgpno6ci:

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostgpnianych aptikacji mobilnych, dla kt6rych podmiot
posiada deklaracjg dostgpnoSci

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i
udostgpnianych aplikacji mobilnych, dta kt6rych podmiot
nie posiada deklaracji dostgpnoSci

Lrczba aplikacji:

Komentarze i uwagi dotyczqce dostgpnoSci cyfrowej
(proszg zamieScic tu slowny opls dosfgpn osci cyfrowej,
wykraczajqcy poza informacje ujqte powy2ej_ opls len bgdzie
stanowic czgSi rapoftu, ktory sq panstwo zobowiqzani
opublikowac na swojej stronie podmiotowej Biuletynu
lnformacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej
Biuletynu lnformacji pubticznej _ na swojej stronie internetowej)

Adres strony internetowej

deklaracji dostgpnoSci:
Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej

pobrania
Zgodno66 z UdC

kt6re nie zostaly spelnione:
- filmy nie posiadajq napis6w dla osob gluchych (fitmy zostaly

opublikowane przed wej6ciem w zycie ustawy o dostgpnoSci
cyfrowej)
- alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne

posiadajq alternatywny tekst)
- kontrast dla tre6ci niebgdqcych tekstem (nie wszystkie pliki

graficzne posiadajq kontrast)

Skr6ty klawiaturowe:
- na stronie internetowej mo2na u2ywalstandardowych

skrdt6w klawiaturowych pzeglqdarki

Dzial 3. DostgpnoS6 informacyj no_komun ikacyjn a

obslugg z wykorzystaniem nii"l *yri"niffi
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczegOtnymi potrzebami
sposob6M$rodk6w wspierajqcych komunikowanie sig?
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b. Kontakt korespondencYjnY

c. Przesylanie wiadomoSci tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomoSci SMS'

MMS lub komunikatorow internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorow

internetowych

e. Przesylanie faks6w

f. wykorzystanie tiumacz a lgzyka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tlumaczenie online)

g, Pomoc ttumacza jqzyka migowego - kontakt osobisty

w przypadk u zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK" - prosimy okre6lii w jakim czasie od

zgloszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z ttumaczem jgzyka

migowego:

h. Kontakt z pomocA tlumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

2. Czy podmiot posiada urzqdzenia lub Srodki techniczne do obslugi os6b

slaboslyszqcych, takich jak np. pgtle indukcyjne, systemy FM' systemy na

podczerwieh (lR), systemy BluetootM

W przypadk u zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie liczby

posiadanych urzqdzeilub Srodkow technicznych do obslugi osob slabosiyszqcych:

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna nyC rgoangr turl ttron int""'

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

Wprzypadkuodpowiedzi,,Naczq6cistrontak,naczgscinie"-prosimyopodanie
liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacjq o zakresie swojej

dzialalno6ci w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

b. nagrania tre6ciw polskim jqzyku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

(proszq zaznaczyc iednq odpowiedi dta ka2dego sposobu/sroclk3yVmieniongggvloclWnktach a-h)

lxlrAK
[ ]NlE

lxlTAK
I ]NIE

lxlrAK
t lNlE

I ]TAK

lx I NrE

lxlrAK
[ ]NlE

[ ]rAK
lx I NrE

t lrAK
lx I NIE

[ ] od razu

[ ]wciqgu 1 dnia roboczego

[ ] w ciqgu 2-3 dni roboczYch

[ ] powyzej 3 dni roboczYch

[ ]rAK
lx I NIE

[ ]rAK
lx I NIE

3rcr), p.dri"t rrp"-nia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacjg o zakresie swojej

dzialalno5ci (gl6wnych zadaniach podmiotu) w postaci:

[ ]rAK
lx I NIE

[ ] Na czqsci stron tak, na czg6ci nie

[ ]rAK
lx I NIE

[ ] Na czgsci stron tak, na cz96ci nie

a. Kontakt telefonicznY
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w przypadku odpowiedzi ,,Na czgsci stron tak, na czgsci niu', - pro.ffiloouniu
liczby stron' na kt.rych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej
dzialalnosci w postaci nagrania treSci w polskim jgzyku migowym:
c. informacjiw tek6cie latwym do czytania (ETR)?

W przypadku odpowiedzi,,Na czgsci stron tak, na czgsci ni",,_ prorillfllfiE
liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej
dziatalnoSciw postaci informacji w tekScie latwym do czytania:
4' czy podmiot zapewniar w okresie sprawozdaw czym -tj, oa zoog:org "-do 01.01 .2021 r. - na wniosek osoby ze szczeg6rnymi potrzebami mo2riwos6
komunikacji w formie okre6lonej w tym wniosku?

Liczba wniosk6w - og6lem:

Nazwy uzytych form komunikacji okresronych we wnioskach .. *rx-*ior, tEoy
u2yc ka2dej z tych form:
(wpisac slownie np. arfabet Lorma - 1 raz, druk w arfabecie Braiile,a - 3 razy)

I ]TAK

lx I NtE

[ ] Na czqsci stron tak, na czgsci nie

t lrAK
lx I NtE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK,'- prosinr
h informacji:

Dzial 4.lnformacja o dostgpie alternatywnym

1' Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostgp arternatywny wpostaci wsparcia innej osoby?
(prosze zaznaczyc jednq od powied2)

Liczba przypadk6w zastosowania dostgpu ,
innej osoby:

Ggr rft"-"y-*g"
2' czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostgp "r."il;y*"y;
i":"^,:::::,f 

rci a tech n o I o g i czne g o, w tym z wykorzysta n iem nowoczes nych

(p roszQ zazn aczyi jed n q od powied 2)

Liczba przypadk6w zastosowania dostgpu
technologicznego:

alternatywnego w postaci wsparcia

3.Czywokresiesprawozdawczympodmiotzapewnialdm
postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
(proszQ zaznaczyc jednq odpowied2)

Liczba przypadk6w zastosowani, Oor,U,
organizacji funkcjonowania podmiotu :

sig do okresu od 20,09.2019 r. do 01 .01 .2021 r.

t ITAK

lx I NtE

W przypadku odpowiedzi,,TAK,, -prosim, wych informacji:

I jrAK

lx I NtE

[ ]TAK
tx I NtE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK,,_pr
r inzha ^?,\,^^At.!... - vch informatcji:
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-

spos6b inny nii wymienione wYiei?

(pro szq zazn aczyd ied n q od powied 2)

[ ]TAK

. Ix]NlE
'ormacji:w przvpadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ei dodatkowych in

Liczba przypadk6w zastosowania dostqpu alternatywnego w spos6b inny niz

wymienione wYzej:

Na czym polegalo zapewnienie dostqpu alternatywnego w spos6b inny niz

wymienione wy2ej:
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