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MlN|sTERsTWo FUNDuszY l PoLlTYKa REGIoNALNEJ
Nazwa i adres podmiotu publicznego

Mlodzieżowy Dom Kultury Fabryczna 54438 Wrocław
ul.Zemska 16a

Rapoń o stanie
zapewniania dostępności
podmlotu publlcznego

Pońal sprawozdawczy GUS

pońal,stat.gov.pl

Urząd Statystyczny
ul, §t, Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin
Numer identyfikacyjny

§tan w dniu 01.01.2021 r.

REGoN

93069788600000

Termin pzekazania:

do 31.03.202l r.

obowiązek Przekazania danYch wYnika z ań. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 20,t9 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczegótnymi potrzeban
(Dz.U,2019 poz.1696, z późn. zm,).

Dane kontaktowe
biuro@mdk.wroo.pl
administracja@mdk.wroc.pl

717986742
2021-02-03

Lokalizacja siedziby podmiotu

WoJ. DOLNoSLĄSK|E
powiat m. wrocław
Wrocław-Fabryczna

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępnościna podstawie ań.
dostępnościosobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

t

] 1) ministra właściwegodo spraw rozwoju regionalnego

lX

]

t

11

ust.4. ustawy o zapewnianlu

2) wojewody

l 3) nie dotyczy

w przypadku wskazania odpowiedzi
Jł 1.

,,nie dotyczy" prosimy o podanie wyjaśnień:

architektoniczna

Liczba budYnków, w których podmiot prowadzi podstawową d.i"ł"lrnośći/l"b 2
obsługę interesantów:
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynr""nl

poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

*tilffit-

[

IX ] NlE
l 1 W częścibudynków tak, w części
nie

Jfrtf,J-

W przypadku odpowiedzi ,,W częścibudynków tak, w częścini."
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od
barier poziome
pionowe przestrzenie komunikacyjne:
2. czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania

architektoniczne, środki techniczne tub posiada zainstalowane urządzenia,
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem
Strona
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IX ] NlE

pomieszczeń technicznych?

w przypadku odpowiedzi

,,w częścibudynków tak, w częścinie''

-

t

l W częścibudynków tak, w części

[

]TAK

nie

prosimy o

podanie liczby budynków, w których podmiot umozliwia dostęp do
wszystkich
pom ieszczeń, z wy]ączen iem pomieszczeń tech nicznych
:

lfr*lffi-

3. czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynr""n)
temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub

głosowy?

IX ] NlE
t ] W częścibudynków tak, w części
nie

lr*Ń

W przypadku odpowiedzi ,,W częścibudynków tak, w częścini*
o
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat
ualny i dotykowy lub głosowy:

4. Czy podmiot zapewnia (umożtiwia, dopuszcza) wstęp oo t"ga nuoynxu
(tych budynków) osobie korzystaJącej z psa asystuJącego?

w przypadku wskazania odpowiedzi

IX ] TAK

[
t

]W

t

]TAK

]NlE
częścibudynków tak, w części

nie

-

,,w częścibudynków tak, w częścinie''
prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia
wstęp osobie
korzystającej z psa asystującego:
5.

czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków)

osobom ze szczególnymi potrzebami możliwośćewakuacjilub uratowania w
inny sposób?

IX ] NlE

t

]

W części budynków tak, w części
nie

w przypadku odpowiedzi ,,w częścibudynków tak, w częścinie" prosimy o
-

podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi
potrzebami mozliwośćewakuacji lub uratowania w inny sposób:
Ko menta rze i uwa gi dotyczące dostępności a rch itekton icznej
Budynki 2-kondygnacyjne, nie posiadają
proszę zamieścic tu słowny opis dosfęp
nościarchitektonicznej, wykraczający poza dostępu dla niepełnosprawnych, bez
informacje ujęte powyżej- opis ten będzie stanowic częśćrapońu, który są
mozliwości zainstalowania podjazdów i

p a ń stwo zo bow i
ąza n i op u bl i kow a ć n a swoj ej stron i e

p od m iotowej Bi u l etyn u
lnformacji publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu
l nform acj i P u bl icznej
- na swojej sfronl'e internetowej

wind.

Dział 2. Dostępnośćcyfrowa
Dane w tym dziale odnoszą się do zgodnoŚci z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i
aPlikacji mobilnYch Podmiotów publicznych (Dz,U. 2019 poz. B4B), zwaną UdC, w związku
z ań,2 orai art.6 pkt 2 ustawy UzD.
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot
posiada deklarację dostępności
StronY lnternetowe l aplikacle mobllne, dla których podmlot poslada deklaracJę dostępnoścl
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2, Llczba prowadzonych stron lntornetowych l

udostępnlanych apllkacJl mobllnych, dla których podmlot
nle posiada deklaracjl dostępności
Prcsimv o
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Liczba aplikacji:
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zących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracjidostępności:
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Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
MDK Fabryczna udostępnia jedną stronę internetową
(proszę zamieścićtu słowny opls dosfgp nościcyfrowej,
www,mdk.wroc.pl
wr-;aczający poza informacje ujęte powyżej- opis tan będzia
stanowic częśćraportu, który są Państwo zobowiązani
opublikować na swojej stranie podmiotowaj Biuletynu
lnformacji publicznaj, a w przypadku braku strony podmiotowej
Biuletynu lnfo|macji publicznej na swojaj stronie intarnetowej)

-

Dzlał 3. Dostępnośó lnformacyJno.komunl kacyJna
1. czy podmlot zapewnla osobom ze szczególnyml potrzebaml
obsługę z wyk, orzyetanlem nlże| wymlenlonych
sposobóWśrodków wspieraJących komunlkowan le się?
(proszę zaznaczyc jedną odpowiadż dla każdega sposobu/środka
wvmienloneao w oodnunklaeh *h|

a. Kontakt telefoniczny

IX l TAK

[

b. Kontakt korespondeneyjny

c.
M

IX]TAK

-zesyłanie wiadomości tekstowyeh, w tym z wykorzystaniam wiadomclści§M§,

MS lub komunikatorów internetowych

d. komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych

e. Przesyłanie faksów

wykozystanie tłumacza!ęzyka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)
f.

g. Pomoc lłumacza języka migowego

-

kontakt osobisty

w przypadku zaznaczenia odpowiedzi,,TAk" - prosimy określićw jakim czasie od
Strona
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IX l NlE

[

]TAK

IX ] NlE

I

lTAK

IX ] NlE

[

] od razu

podmiot zapewnia kontakt
osobisty;

h, Kontakt z pomocą

tł"r*."- ję=yl*

[
[
[

tłumacza-prz"@

]w

ciągu 1 dnia roboczego

] w ciągu 2-3 dni
] powyzej 3 dni

t

roboczych

roboczych

]TAK
IX l NlE

2. Czy podmlot posiada uoudr"n
słabosłyszących,takich jak np. pętle
iiJułcyjne, systemy FM, systemy na
podczerwień (lR), systemy
Blueiooth?
W przypadku zaznaczęn" odoo*'u

I

JTAK

IXlNlE

słabosĘszących:

Liczba prowadzonych przez
ood*

w Dziale 2)

a_
a.

u/środka wymie

tekęfll
tekstu ndałrr*,..,_l
odczyĘwalnego ma§zynowo?

'

unktach a-,c)

[

]TAK

IX] NlE
W przypadku odpowiedzi
,,Na części.
.u

lTj,L]i!l;,:i::?:i:,ir::

|

] Na części stron tak, na

[

]TAK

częścinie

ia nform ację o za k resie swojej
i

|"*1
działalnościw postaci tekstu odczytywalnego
maszynowo:
b. nagranla treści w polsklm
ru

IX]NlE
W przypadku odpowiedzi
,,Na części
r"

l]*, *::;,:i ::1Ti

c. informacji w tekście łatwym
oo

] Na części stron tak, na

I

JTAK

częścinie

ia nform acje o za kres ie swojej

rwn
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IX] NlE

I

W przypadku odpowiedzi
,,Na czeS

§*:,::::,,:i:::,]:1j:*"l
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4. Czy podmiot zapewniał *
or."*
do 01,01.2021 r. na wniosek

] Na części stron tak, na

a nforma cje o za kresie swojej
i

,ilfi;;,r*;

[ ]TAK
osoby ze szczegótnymi potrzebami
możliwość
komunikacjiw formie określonej
w tym wniosku?
IXlNlE
(proszę zaznaczyć jedną oapowieai1
lV pnypadku odpowiedzi
,,TAK, o podanie poniżei dodatkowych infurńicii:
.iczba
wnlosków - ogółem:
,lazwy uźytych form komunik..li
okr.
żyćkażdeiz tych form:
apisać słownie np, alfabet Lorma 1 raz,

jtrona 4

dnlk w alfabecie Braille'a - 3 razy)

częściriie,

Dział 4. lnformacja o dostępie alternatywnym
ponizsze pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego

-

tj. od 20.09.20 19 r. do

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w

postaci wsparcia innej osoby?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedż)

[

al.U,2a2l

]TAK

IX ] NlE

przypadku odpowiedzi ,,TAK'- prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba pzypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia
W

innej osoby:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych

technologii?

t

]TAK
IX l NlE

(proszę zaznaczyc jedną odpowiedż)

przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba pzypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia
W

technologicznego:

(

sadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
(proszę zaznaczyć jed ną odpowiedź)

[

]TAK
IX l NlE

przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba pzypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postacizmian w
W

organizacji funkcjonowania podmiotu:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
sposób inny niż wymienione wyżej?
(proszę zaznaczyc jedną odpowiedź)
W

przypadku odpowiedzi ,,TAK"

-

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niz

l

;zym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż
wymienione wyżej:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

5

]TAK
IX ] NlE

prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

wymienione wyżej:
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