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   PLAN DZIAŁANIA DLA KLUBU DZIECIĘCEGO 
“UŚMIECH MALUCHA” W GOSTYNINIE

                                       
 NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE

SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

  
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 dla 
Klubu Dziecięcego “Uśmiech Malucha” w Gostyninie.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 23 w Gostyninie

Dostępność architektoniczna

Lp. Zakres działania Realizujący
zadania

wynikające z art.
6 ustawy

Sposób realizacji
założonych zadań

Termin Dostępność
alternatywna

1. Zapewnienie wstępu do 
budynku osobie korzystającej z 
psa asystującego

Kierownik 
placówki
Iwona Rzegocka-
Gontarek

Warunkiem wejścia na 
teren budynku z psem 
asystującym jest 
wyposażenie psa 
asystującego w uprząż oraz 
posiadanie przez osobę 
niepełnosprawną 
certyfikatu 
potwierdzającego status psa
asystującego i 
zaświadczenia o wykonaniu
wymaganych szczepień 
weterynaryjnych. 

04.2021 r. Brak 
rozwiązania 
alternatywnego

2. Zapewnienie osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób

Kierownik 
placówki
Iwona Rzegocka-
Gontarek

Zakup krzesła 
ewakuującego dla 
potencjalnej osoby ze 
szczególnymi potrzebami, 
która znajdzie się na terenie
placówki w momencie 
potrzeby ewakuacji

 12.2021 r. Brak 
rozwiązania 
alternatywnego

3. Zapewnienie informacji na 
temat rozkładu pomieszczeń w 
budynku, co najmniej w sposób 
wizualny i dotykowy lub 
głosowy

Kierownik 
placówki
Iwona Rzegocka-
Gontarek

Zainstalowanie w placówce
oznaczeń w języku 
Braille’a/tyflomapy.

12.2021 r. Brak 
rozwiązania 
alternatywnego



Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Lp. Zakres działania Realizujący
zadania

wynikające z art.
6 ustawy

Sposób realizacji
założonych zadań

Termin Dostępność
alternatywna

1. Dostosowanie placówki do 
obsługi osób słabosłyszących i
słabowidzących

Kierownik 
placówki
Iwona Rzegocka-
Gontarek

Zakup pętli indukcyjnej 
stanowiskowej

09.2021 r. Instalacja 
aplikacji AAC 
ułatwiającej 
komunikacje z 
osobami o 
szczególnych 
potrzebach

Dostępność cyfrowa

Klub Dziecięcy  „Uśmiech Malucha”  w Gostyninie  nie  posiada  własnej  strony internetowej  ani
żadnych aplikacji,  wszelkie  ogłoszenia i  informacje o działalności placówki zamieszczane są w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina oraz na fanpagu Klubu na Facebooku.
Placówka działa już prawie od 3 lat, jak do tej pory nie pojawiła się potrzeba utworzenia strony
internetowej placówki. 


