
MlNlsTERsTWo FUNDU§ZY l PoLlTYKl REG|oNALNEJ
ul. Wspólna 2I4,00-926 Warszawa

Rapoń o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa iadres podmiotu publicznego

Przedszkole Nr 171 ul. Równa 2

Numer iden§likacyjny REGON

01 3001 56400000

§tan w dniu 0,1.01.202,t r,

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sektetariatu podmiotu
p't 71 @edu.um.warszawa.pl

E-mail kontaktowy osoby, która rłypełniła formularz
p,t 71 @edu,um.warszawa.pl

Telefon kontaktowy
226198263

Data

2021-o1-25

Miejscowośó
Warszawa

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WoJ. MMoWlEcKlE
Powiat

Powiat m. st, Warszawa

Gmina

Praga-Połnoc

Podmiot zobowiązanY do złoŻenia rapońu o stanie dostępności na podstawie ań. 1l ust.4, ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

tX ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budYnków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

1- CzY Podmiot zaPewnia W tym budynku (tych budynkach} wolne od barier poziome i pionowe pnestrzenie
komunikacyine ?
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IX] NlE

2, Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwi ązaniaarchitektoniczne, środki techniczne lub
Posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomiesz cżeń, zwyłączeniem pomieszczeń
technicznych?

IX]NlE

3, CzY Podmiot zaPewnia w tYm budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny idotykowy lub głosowy?

IX ] NlE

4, CzY Podmiot zaPewnia (umoŻliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korąlstającej z psa
asystującego?

IX]TAK

5, CzY Podmiot zaPewnia w PzYPadku tego budynku (tych budynków) osobom ze §zczegóInymi potrzebami moż|iwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

IX ] NlE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Dostępność architektoniczna
Do budYnku Prowadzi główne wejście od ulicy Równej 2 jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy peedszkola.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka inwalidzkieg o przYwejściu głównym,
natomiast jest PochYlnia dla wózków dziecięcych. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę szerokości 1,00 metra, a
następnie pokonać 3 stopnie schodów,

Dzwonek znajduje się przy furtce.

Przedszkole mieścisię na pańeze i 1 piętrze.

Dyrektorjednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych pzypadkach.

Brak możliwości skotzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Dział 2. Dostępność clrfrowa

1,Liczba prowadzonych stron internetowych iudostępnianych aplikacjimobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: O

StronY internetowe i aplikacje mobitne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
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lD al,ty-url

lD al ly-status

lD a1 1y-data-sporzadzenie

http://przedszkole17 1.eprzedszkola. pl/

IX ] Częściowo zgodna

2021-a2-12

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności

Liczba stron:

Liczba aplikacji:

Prosimy o podanie informacji doĘczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

ProsimY o Podanie informacjidotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częŚciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i

aPlikacji mobilnYch Podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogiW6AG
2,0
-mogą zdauYĆ się sYtuacje, Że Pomimo starań redaktorów senłrisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne
z uwagi na fakt, Że Pochodzą z rÓŻnYch źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają
strukturę w którą nie ma moŻliwoŚci ingerencji, opublikowane zostały prued wejściem w źycie ustawy o dostępności cyfrowej,
-brak oPisów zdjęć, tekstu alternaVwnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
-niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)
z uwagi na charakter informacjijakijest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają
zewnętrznych narzędzi ułatwiających i ch dostępnoś

Dział 3. Dostępność informacyj no.kom unikacyj na

1. CzY Podmiot zaPewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobówlśrodków wspierających komunikowanie się?

0

0

a. Kontakt telefoniczny

b. Kontakt korespondencyjny

c. przesyłanie wiadomości tekstowych, w §tm z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

d- komunikacja audiowizualnan w tym z wykorrystaniem komunikatorów
internetowych

e. Przesyłanie faksów

f. wykorzystanie tłumaczaięryka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online}

g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty
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IX]TAK

IX ] TAK

IX]TAK

IX ] NlE

IXjTAK

IX ] NlE

IX ] NlE



h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) IX ] NlE

2.Cry podmiot posiada uządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyrszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (lR), systemy Bluetooth?

IX ] NlE

Liczba prowadzonych pnez podmiot stron internetowych:

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego ma§zynowo?

IX ] NlE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

IX ] NlE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

IX] TAK

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - ti, od 20.09.2O19 r. do 01.01.2021 r.- na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

IX ] NlE

Dział 4,|nformaeJa o dostępie alternatywnym

1. Cry w okresie sprawozdawcrym podmiot zapewniał dostęp alternaĘwny w postaci wsparcia innej osoby?

IX ] NlE

2, Czy w okresie sprawozdawcrym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzysta n iem nowoczes nych tech nol og ii ?

IX]NlE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp altematywny w postaci zmian w organizacji
funkcionowania podmiotu ?

IX l NlE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternaĘwny w sposób inny niż wymienione wyżei?

IX ] NlE
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