
Załącznik nr 3 do ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta Mława w 2022 roku 

 

Szczegółowy zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami 

 

a. w obszarze dostępności architektonicznej:  

- wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których 

realizowane jest zadanie publiczne,  

- instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych  

w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne 

z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, 

- informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,   

- wstępu do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa 

asystującego, 

- osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób z miejsca 

gdzie realizowane jest zadanie publiczne; 

 

b. w obszarze dostępności cyfrowej: 

- strona internetowa lub aplikacja mobilna wykorzystywana do realizacji lub promocji zadania 

powinna być dostępna cyfrowa poprzez zapewnienie jej funkcjonalności, kompatybilności, 

postrzegalności i zrozumiałości poprzez spełnianie wymagań określonych w załączniku do ustawy  

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych,  

- treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne, 

publikacje, filmy muszą być dostępne cyfrowo; 

 

c. w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

- obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie 

się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub poprzez 

wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 

- instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w ramach 

zadania publicznego, np. pętla indukcyjna, system FM lub urządzeń opartych o inne technologie, 

których celem jest wspomaganie słyszenia,  

- na stronie internetowej podmiotu informacji o realizowanym zadaniu publicznym w postaci 

elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim 

języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, 

- na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, 

komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami. 


