Załącznik nr 1 do Zarządzenia 6/2021

Procedura zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze
szczególnymi potrzebami w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta
§1
1. Procedura określa sposób postępowania pracowników Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
(zwanego dalej Ośrodkiem) w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – uczestników
organizowanych zajęć i wydarzeń, ich reprezentantów ustawowych oraz interesantów.
2. Procedura obowiązuje we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzona jest działalność
Ośrodka, w szczególności na terenie siedziby Ośrodka przy os. Zgody 1 w Krakowie (zwanej dalej
Siedzibą), w 13 placówkach – klubach Ośrodka (zwanych dalej Klubami) oraz w innych miejscach,
gdzie prowadzona jest działalność, np. w formie imprezy plenerowej.
3. Procedura reguluje sposób zapewnienia dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy Ośrodek ze
względów technicznych lub prawnych nie był w stanie zapewnić minimalnych wymagań służących
zapewnieniu dostępności, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (zwanej dalej Ustawą o zapewnianiu dostępności) oraz
Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów.

§2
1. Każdy pracownik Ośrodka niezależnie od procedury ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy
osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie działalności Ośrodka, w
szczególności do wskazania sposobu i miejsca załatwienia sprawy, z którą przybyła oraz
umożliwienia kontaktu z pracownikiem właściwym do załatwienia sprawy.
2. Osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo do czynnego korzystania z oferty Ośrodka i
oczekiwania zapewnienia dostępności zajęć oraz wydarzeń..

§3
1. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności
cyfrowej treści zamieszczonej na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
Ośrodka, stronie internetowej Ośrodka, innych stronach oraz kanałach w sieciach
społecznościowych zarządzanych przez Ośrodek, instytucja zapewnia alternatywny sposób
dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego,
korespondencyjnego oraz elektronicznego.

2. Osobą wyznaczoną do zapewnienia dostępu alternatywnego osobie ze szczególnymi potrzebami
jest koordynator do spraw dostępności, dostępny mailowo (adres: koordynator@krakownh.pl ),
telefonicznie, w tym przy pomocy wiadomości SMS - numer telefonu: 504 419 205 oraz przy
pomocy skype pod tym samym numerem telefonu (konto: Koordynator Dostępności OKKNH)
adres korespondencyjny : Os .Zgody 1, 31-949 Kraków.
3. Osoba z trudnością w komunikowaniu się może załatwić sprawę w Ośrodku przy pomocy osoby
towarzyszącej, którą może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę ze szczególnymi
potrzebami.
4. Koordynator do spraw dostępności w kontakcie z Osobą o specjalnych potrzebach lub osobą
towarzyszącą ustala charakter dostępu i zakres pomocy, jaka ma być udzielona, datę i lokalizację
zapewnienia dostępu alternatywnego, oraz wskazuje pracownika, który merytorycznie obsłuży
Osobę o specjalnych potrzebach i załatwi sprawę.
5. Jeżeli Osoba o specjalnych potrzebach tego wymaga, Koordynator do spraw dostępności
towarzyszy jej w wyznaczonym terminie załatwienia sprawy.

§4
1. Osoba Głucha przy załatwianiu sprawy w Ośrodku może skorzystać z usługi zdalnego tłumacza
języka migowego (PJM). Usługa umożliwia połączenie wideo z tłumaczem języka migowego za
pośrednictwem urządzenia z kamerą. W celu skorzystania z usługi, co najmniej 3 dni przed
planowaną wizytą, należy skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności.
2. Osoba Głucha w porozumieniu z koordynatorem do spraw dostępności ustala dogodny termin
oraz miejsce załatwienia sprawy.
3. Osoba głucha lub niedosłysząca znająca język polski może skorzystać z udostępnionego
stanowiska komputerowego w celu prowadzenia komunikacji w formie pisemnej.
4. Osoba o szczególnych potrzebach może zażądać załatwienia sprawy w wyciszonym
pomieszczeniu.

§5
1. Osoba o szczególnych potrzebach może skorzystać z asysty i pomocy pracownika Ośrodka w celu
dostania się do lokalizacji Ośrodka i poruszania wewnątrz. W celu skorzystania z usługi, należy z
wyprzedzeniem skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności.
2. W przypadku braku możliwości dotarcia Osoby o szczególnych potrzebach do lokalizacji istnieje
możliwość wyjścia pracownika merytorycznego i omówienia alternatywnego sposobu obsługi w
dogodny sposób. W celu skorzystania z takiej możliwości należy skorzystać z opcji kontaktu
opisanych w pkt 1.

3. Po zakończeniu obsługi pracownik Ośrodka służy pomocą osobie ze szczególnymi potrzebami w
opuszczeniu lokalizacji Ośrodka.

§6
Osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo wejścia do każdej z lokalizacji Ośrodka wraz z psem
asystującym lub psem przewodnikiem niezależnie od zapewnienia jej różnych form dostępu
alternatywnego.

§ 7.
1. Koordynator do spraw dostępności prowadzi ewidencję dostępu alternatywnego w celach
statystycznych, związanych z obowiązkiem składania raportu o stanie zapewnienia dostępności,
określonym w art. 11 Ustawy o zapewnianiu dostępności.
2. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 1 do procedury.
3. Jeżeli dostęp alternatywny został zapewniony przez pracownika Ośrodka osobie ze specjalnymi
potrzebami z pominięciem wniosku do koordynatora ds. dostępności, pracownik zgłasza ten fakt
koordynatorowi w celu wpisania go do ewidencji dostępu alternatywnego.

