
 

Dostępny samorząd – granty 

 

                                                             Przedsięwzięcie grantowe ,,Dostępna Wólka”. 

 

                                   

 

                                      Opis przedsięwzięcia grantowego. 

 

Wniosek nr DSG/0144 w dniu 23.03.2022r, złożony przez Gminę Wólka w ramach naboru wniosków o udzielenie 

grantu w projekcie pt. ,, Dostępny samorząd-granty" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, został oceniony przez Komisję Oceny Wniosków 

pozytywnie.  

Łączna wysokość kwoty przyznanej na realizację przedsięwzięcia grantowego wynosi 93 700,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 

trzy tysiące siedemset złotych). 

Grant jest finansowany z następujących źródeł: 

 a. ze środków europejskich w kwocie 78 970,36 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 

trzydzieści sześć groszy), co stanowi 84,28% powierzonego grantu. 

 b. ze środków dotacji celowej w kwocie: 14 729,64 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 

sześćdziesiąt cztery grosze), co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grantu 

Cel realizacji wniosku grantowego: 

Głównym celem przedsięwzięcia planowanego do realizacji w gminie, jest poprawa dostępności mieszkańców gminy  

i interesantów korzystających z usług publicznych świadczonych przez urząd gminy i jednostki podległe gminie do tychże 

usług publicznych świadczonych na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez 

wsparcie naszej gminy w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Mając na uwadze skalę dysfunkcji u ponad 20% interesantów usług 

publicznych w naszej gminie, podjęto decyzję o przygotowaniu niniejszego wniosku, zgodnie z następującymi celami 

szczegółowymi: - Poprawa dostępności architektonicznej budynku urzędu i jednostek podległych, poprzez montaż 

domofonu przywoławczego przy wejściu do budynku urzędu gminy, przebudowę okienka podawczego w kancelarii 

(dostosowanie wysokości, szerokości otworu okiennego do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich). Dodatkowo w związku 

z koniecznością zapewnienia na wypadek ewakuacji najlepszych dostępnych technik i dróg ewakuacyjnych zaplanowano 

zakup ewakuacyjnego krzesła z atestami, poprawa dostępności cyfrowej poprzez skorzystanie z usługi doradczej w zakresie 

dalszych kroków dostosowania i ulepszenia strony internetowej Urzędu i BIP do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz 

dysfunkcjami wzroku i słuchu, z uwzględnieniem zjawiska analfabetyzmu cyfrowego wśród osób starszych nie 

korzystających na co dzień z internetu i usług cyfrowych; zakup licencji tłumacza języka migowego oraz zakup tabletów 

przenośnych typu mówik lub równoważnych z syntezatorem mowy i licencją do tłumaczeń języka migowego. - Poprawa 

dostępności komunikacyjnej i informacyjnej, poprzez naklejenie taśm ostrzegawczych żółto czarnych na potencjalne bariery 

architektoniczne i przeszkody komunikacyjne, tablicę informacyjną z rozmieszczeniem pomieszczeń budynku Urzędu  

z informacją w języku polskim (duży kontrast, duże litery) oraz w alfabecie Brajla, zastosowanie pętli indukcyjnych w urzędzie 

i jednostkach podległych, montaż mapy typlograficznej oraz zakup lup (szkieł powiększających) na statywach (w typie trzecia 

ręka) z podświetleniem LED. Poprawa dostępności będzie dotyczyła osób z dysfunkcją narządu ruchu (np. zniesienie barier 

architektonicznych), wzroku (np. lupy, mapy typlograficzne, oznaczenie w alfabecie Brajla), słuchu (np. pętle indukcyjne)  

i mowy (np. tablet mówik lub równoważny z syntezatorem mowy). 


