
                                  
 
 

 

 

„NISKO BEZ BARIER” 
 

ZAKRES DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI MIASTA 

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, STARSZYCH, ZAGROŻONYCH 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W RAMACH DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

„PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO” I „PROGRAMU ROZWOJU 

INSTYTUCJONALNEGO”.  

         

Wizja/obszar 

strategicznego działania: 

Nisko: miasto wzmacniające otwarty i integracyjny kapitał lokalnego 
społeczeństwa – poprawa jakości życia w mieście (smart living i smart people) 
oraz atrakcyjne miasto do życia – tworzenie i rozwój miejskiej oferty czasu 
wolnego  (slow life) 

 

 

 

 

 

 



                                  
 

CEL STRATEGICZNY: PROGRAM  - NISKO MOIM DOMEM 

Nisko: miasto wzmacniające otwarty i integracyjny kapitał lokalnego 
społeczeństwa – poprawa jakości życia w mieście (smart living i smart people) 
oraz atrakcyjne miasto do życia – tworzenie i rozwój miejskiej oferty czasu 
wolnego  (slow life) 
 

NISKO - INTELIGENTNE MIASTO  

Nisko: miasto typu SMART CITY, strategia, rozwój, innowacyjność,  

partycypacja i dostępność, inteligentne zarządzanie (smart governance) dzięki 

inteligentnej mobilności (smart mobility) – cechami charakterystycznymi 

miasta.    

WYMIAR 

PODSTAWOWY: 

SPOŁECZNY, PRZESTRZENNY 

WYMIAR 

UZUPEŁNIAJACY: 

GOSPODARCZY, INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA MIASTEM 

Wizja/obszar 

strategicznego działania: 

Nisko - otwarte miasto dla wszystkich mieszkańców, bez barier w dostępności 
do oferty miasta dla osób z niepełnosprawnościami, starszych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  

DIAGNOZA Podstawowym elementem rozwoju społeczno – gospodarczego miasta 

jest równa dostępność mieszkańców do funkcjonalnej infrastruktury 

publicznej i realizowanych na wysokim poziomie usług publicznych. 

Niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarczego miasta, 

konkurencyjności jego oferty i podniesienia jakości życia jest rozwój 

podstawowej oferty spędzania czasu wolnego, jakości usług i 

infrastruktury publicznej. Rozwój mieszkaniowy również determinowany 

jest podnoszeniem jakości infrastruktury i usług publicznych. Jakość 

miasta to również zdolność tworzenia oferty miejskiej dla wszystkich 

mieszkańców, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, osób z niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem 

sprawności z powodu wieku czy choroby. 

 

W Nisku opracowano Raport z przeprowadzonego audytu dostępności 

budynków użyteczności publicznej na terenie gminy i miasta dla osób 

niepełnosprawnych. Wnioski pozwoliły szczegółowo określić istniejące 

braki, bariery oraz dobrać odpowiednie rozwiązania pozwalające na ich 

likwidację. 

Zapewnienie dostępności do oferty miasta dla wszystkich mieszkańców 
jest podstawowym warunkiem istnienia miasta. Wartością miasta są 
ludzie, jest ich kapitał, stąd nierówny dostęp do oferty miejskiej stanowi 
podstawową barierę rozwojową miasta.  Standardy dostępności powinny 
być powszechnym podejściem w projektowaniu usług miejskich, w tym 
m.in. w tworzeniu stron internetowych, aplikacji mobilnych i cyfrowych 
usług publicznych, dostępności do budynków i usług miejskich. Jednak w 
dalszym ciągu potrzebujemy większej świadomości, wiedzy i zrozumienia 



                                  
 

dla dostępności oraz skutecznego wdrożenia jej w konkretnych 
działaniach i przedsięwzięciach. 

CEL NADRZĘDNY Tworzenie sprzyjających warunków do życia i odpoczynku w mieście, 

wykorzystanie posiadanych zasobów endogenicznych i egzogenicznych 

do rozwoju Miasta poprzez: 

• kreowanie przyjaznego środowiska zamieszkania nowych 
mieszkańców, 

• poprawę jakości życia w mieście, 

• podniesienie jakości oferty czasu wolnego w mieście, 

• wsparcie osób starszych i niesamodzielnych w miejscu 
zamieszkania, 

• podniesienie jakości świadczonych usług publicznych – miasto 
inteligentne, dostosowujące się do potrzeb mieszkańców i 
lokalnego rynku, 

• aktywizację społeczna mieszkańców, 

• ograniczanie zauważalnych barier uniemożliwiających 

korzystanie z oferty miasta.  

WYMIARY 

WYNIKAJĄCE Z 

DIAGNOZY: 

IV. WYMIAR FINANSOWANIA  

V. DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ USŁUG ORAZ INFRASTRUKTURY 

VII. ZASOBY INSTYTUCJONALNE, INTEGRACJA I KAPITAŁ SPOŁECZNY 

IX. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

ZASADY WDRAŻANIA 

STANDARDÓW 

DOSTEPNOŚCI w 

poszczególnych 

przedsięwzięciach 

Wszystkie przedstawione przedsięwzięcia realizowane będą z 

uwzględnieniem Załącznika nr 2. Standardy dostępności dla polityki 

spójności 2014-2020 do Wytycznych  w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

Szczegółowy zakres obejmuje:  

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO 

Przedsięwzięcie 1. Dlaczego i po co - opracowanie partycypacyjnej 

Niżańskiej Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości oraz funkcjonowanie 

Rady Eksperckiej, w tym młodych przedsiębiorców. 

Przewiduje się wdrożenie Standardów Dostępności, określonych przez 

powołaną Radę, jako modelowy czynnik rozwój miasta:  

• dostęp do Rady Eksperckiej spotkań, konsultacji, debat zostanie 

zapewniony wszystkim osobom, w tym osobom z 

niepełnosprawnością. 

• spotkania będą organizowane w miejscach, w których zapewniony 

jest dostęp architektoniczny dla osób z niepełnosprawnościami.  

• na etapie tworzenia celów strategicznych podjęta będzie debata na 

temat „tworzenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf


                                  
 

na terenie miasta przez osoby z niepełnosprawnościami”, program 

będzie uwzględniał sugestie i wnioski osób z środowisk zrzeszających 

osoby z niepełnosprawnościami/ 

• dostęp do spotkań, debat i konsultacji zapewniony zostanie w sposób 

zdalny, aby umożliwić każdemu „czynny” udział. 

•  materiały promocyjno - informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami będą przekazywane w szczególności w wersji 

elektronicznej, zapewniając wszystkim zainteresowanym odbiór 

niezależnie od sprawności narządów słuchu i wzroku. 

• opracowanie aplikacji cyfrowych pozwoli na ich coraz 

powszechniejsze używanie przez osoby z niepełnosprawnościami, 

starsze, wykluczone społecznie, inne narodowości.  

 

Przedsięwzięcie 2. Grunt to grunt - tworzenie terenów inwestycyjnych 

w mieście. 

• dokumentacja techniczna jest opracowana w sposób uwzględniający 

zasady uniwersalnego projektowania, stosując rozwiązania 

umożliwiające korzystanie z projektowanej infrastruktury osobom z 

niepełnosprawnościami, zwłaszcza o ograniczonej możliwości 

poruszania się (m.in. brak lub ograniczona możliwość chodzenia oraz 

dysfunkcje wzroku i słuchu). 

• dostęp do planowanych inwestycji zostanie zapewniony w sposób 

równy dla wszystkich zainteresowanych grup odbiorców,  

•  w ramach zakresu rzeczowego zostaną wdrożone zasady 

dostępności architektonicznej: system fakturowych oznaczeń 

nawierzchni oraz sygnalizacja. 

• ma przejściach dla pieszych zostanie wdrożona i zainstalowana 

sygnalizacja dźwiękowa generującą dźwięki z różną częstotliwością 

dla światła zielonego i światła czerwonego. Systemem 

uzupełniającym sygnalizację optyczną i dźwiękową mogą być 

dodatkowo dotykowe sygnalizatory wibracyjne. 

 

Przedsięwzięcie 3. Intro - uruchomienie Centrum Obsługi Inwestora 

(COI) w strukturach administracji miejskiej. 

• zapewniony zostanie nieograniczony dostęp do oferty usługowej 

uruchomionego COI dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

materiały i informacje będą opracowane i dostępne cyfrowo, 

podawane w sposób elektroniczny, przez opracowaną stronę 

www i aplikację informacyjną (Przedsięwzięcie 6. Aplikacja - 

Miasto w globalnej Sieci) 

• do siedziby COI zostanie zapewniony dostęp uwzględniający standard 

dostępności architektonicznej i informacyjnej dla osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby. 



                                  
 

• tzw. „śniadania biznesowe” organizowane będą w miejscach, w 

których zapewniony jest dostęp architektoniczny dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

• materiały promocyjno - informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami dystrybuowane będą w szczególności w 

wersji cyfrowego dostępu, elektronicznej, zapewniając wszystkim 

zainteresowanym  odbiór niezależnie od sprawności narządów słuchu 

i wzroku. 

 

Przedsięwzięcie 4. Niżański Rynek Nieruchomości – katalog i 

udostępnianie miejskich zasobów nieruchomości na potrzeby 

inwestycyjne i stosowanie systemowego wsparcia wspomagającego 

rozwój firm. 

• zostanie zapewniony dostęp do materiałów prowadzonej kampanii w 

sposób nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo materiały i informacje będą 

dostępne w wersjach cyfrowych, podawane w sposób elektroniczny, 

przez opracowaną aplikację i stronę www.  

• zaplanowane spotkania organizowane będą w miejscach, w których 

zapewniony jest dostęp architektoniczny dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

• konferencje, targi i wydarzeniach  będą organizowane w miejscach, 

w których zapewniony będzie dostęp architektoniczny dla osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby.  

 

Przedsięwzięcie 5: Śladami  Niżańskich Organiczników rodziny 

Resseguier i Reichenbachów - wprowadzenie zasad i postaw kultury 

przedsiębiorczości. 

• szkolenia będą organizowane w miejscach, w których zapewniony 

jest dostęp architektoniczny dla osób z niepełnosprawnościami lub z 

obniżonym poziomem sprawności z powodu wieku czy choroby. 

• materiały promocyjno - informacyjne, w szczególności w wersji 

elektronicznej również dostosowywane będą do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby. 

• mentoring biznesowy i zawodowy, w szczególności w wersji 

elektronicznej, będzie dostosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby. 

• zapewniony zostanie dostęp do materiałów dla osób z niewidzących 

i słabowidzących. 

 



                                  
 

Przedsięwzięcie 6. Ryzyko i zysk start – up -przygotowanie miejskiej 

oferty wsparcia dla start-upów. 

• szkolenia będą organizowane w miejscach, w których zapewniony 

jest dostęp architektoniczny dla osób z niepełnosprawnościami lub z 

obniżonym poziomem sprawności z powodu wieku czy choroby. 

• materiały promocyjno - informacyjne, w szczególności w wersji 

elektronicznej również dostosowywane będą do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby. 

• mentoring biznesowy i zawodowy, w szczególności w wersji 

elektronicznej, będzie dostosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby. 

• zapewniony zostanie dostęp do materiałów dla osób z niewidzących 

i słabowidzących. 

 

Przedsięwzięcie 7. Akcja promocyjna Buy local - kupuj w Nisku. 

• materiały  promocyjno - informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami dystrybuowane będą w szczególności w 

wersji cyfrowej i elektronicznej, zapewniając wszystkim 

zainteresowanym odbiór niezależnie od sprawności narządów słuchu 

i wzroku. 

• aplikacje dostępne będą w wersji elektroniczne, dostosowane 

również dla osób z niepełnosprawnościami lub z obniżonym 

poziomem sprawności z powodu wieku czy choroby 

• akcje promocyjne z wykorzystaniem mediów i portali będą w wersji 

elektronicznej dostosowane również dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Przedsięwzięcie 8. Multicel - Nisko   stworzenie Multimedialnego 

Centrum Edukacyjnego. 

• zostanie zapewniony dostęp do budynku z wydzieloną przestrzenią 

na potrzeby Centrum Edukacyjno – Multimedialnego uwzględniający 

standardy dostępności architektonicznej i informacyjno- 

komunikacyjnej. Organizacja przestrzeni i wyposażenia. 

• wykonanie dokumentacji technicznej i specyfikacji dostaw będzie 

zgodnie z standardami dostępności architektonicznej.  

• zostanie zapewniony dostęp uwzględniający standard dostępności 

cyfrowej, na wykonanie i opracowanie koncepcji technologicznych 

tworzących ofertę edukacyjno – multimedialną, która pozwoli na 

korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami lub z obniżonym 

poziomem sprawności z powodu wieku czy choroby 

• zostanie zapewniony dostęp w wymiarze architektonicznym 

cyfrowym i informacyjnym, do miejsca spotkań, konsultacji 



                                  
 

społecznych, aktywizacji społecznej i integracji liderów i 

mieszkańców miasta – otwarta przestrzeń do działania z zapleczem 

gastronomicznym. 

 

Przedsięwzięcie 9. Nowa era – stworzenie multimedialnych szkolnych 

laboratoriów edukacyjnych na potrzeby jednolitego systemu nauczania 

w kierunku kompetencji kluczowych. 

• zostanie zapewniony dostęp w wymiarze architektonicznym, 

cyfrowym i edukacyjnym w pracowniach ICT i językowych we 

wszystkich szkołach podstawowych i średnich.  

• dla grup docelowych, do których należą: osoby niesłyszące i 

niedosłyszące, osoby niedowidzące i niewidome, osoby z 

niepełnosprawnością ruchową zostaną zakupione sprzęty 

komputerowe i powstaną specjalne stanowiska w pracowniach 

informatycznych i językowych. 

• pracowanie aplikacji i oprogramowań umożliwią osobom 

niepełnosprawnym na swobodne korzystanie z pracowni bez udziału 

osób drugich. 

 

Przedsięwzięcie 10. Kompetencje - wprowadzenie system kształcenia 

dostosowanego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy oraz 

tworzenie zamawianych kierunków nauczania, klas patronackich na 

potrzeby jednolitego systemu nauczania w kierunku kompetencji 

kluczowych. 

• zostanie zapewniony dostęp w wymiarze  architektonicznym i 

edukacyjnym, poprzez montaż wind oraz dostosowanie organizacji 

przestrzeni i wyposażenia sal szkolnych i innym pomieszczeń np. 

biblioteki, stołówki. 

• zostanie zapewniony dostęp dla grup docelowych, do których należą: 

osoby niesłyszące i niedosłyszące, osoby niedowidzące i niewidome, 

osoby z niepełnosprawnością ruchową w wymiarze, cyfrowym i 

edukacyjnym w pracowniach ICT i językowych we wszystkich 

szkołach podstawowych i średnich, zostaną wyposażone sale w  

specjalne stanowiska oraz zostanie zakupiony sprzęty informatyczny 

np. komputery, pętle indukcyjne itp. w zależności od dysfunkcji.  

• opracowanie aplikacji i oprogramowań umożliwi osobom z 

niepełnosprawnościami na swobodne korzystanie bez udziału osób 

drugich. 

• szkolenia będą organizowane w miejscach, w których zapewniony 

bedzie dostęp architektoniczny dla osób z niepełnosprawnościami  

lub z obniżoną sprawnością z powodu choroby. 

• materiały informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami będą  

dystrybuowane w szczególności w wersji cyfrowej, elektronicznej,  



                                  
 

zapewniając wszystkim zainteresowanym odbiór niezależnie od 

sprawności narządów słuchu i wzroku. 

 

Przedsięwzięcie 11. Zero węgla – więcej słońca - OZE - montaż instalacji 

OZE na budynkach użyteczności publicznej. 

• dokumentacja techniczna została opracowana w sposób 

uwzględniający zasady uniwersalnego projektowania, stosując 

rozwiązania umożliwiające korzystanie z infrastruktury osobom x 

niepełnosprawnościami. 

• dostęp informacyjny do zakresu zadania  zostanie zapewniony w 

sposób równy dla wszystkich zainteresowanych grup odbiorców. 

 

Przedsięwzięcie 12. Plaster Kreacji – stworzenie (budowa lub adaptacja) 

obiektu Plastra Kreacji  dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców 

(debaty, spotkania, panele dyskusyjne m.in. Rady Seniorów, Rady 

Młodzieży i Rady ds. dostępności) 

• zostanie zapewniony dostęp uwzględniający standard dostępności 

architektonicznej i informacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami 

lub z obniżonym poziomem sprawności z powodu wieku czy choroby. 

• spotkania organizowane w ramach Rady Seniorów będą prowadzone 

w miejscu pozbawionym barier architektonicznych, istotne 

informacje będą dystrybuowane (lub redystrybuowane) w formie 

umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych, 

niezależnie od sprawności narządów słuchu i wzroku lub z obniżonym 

poziomem sprawności z powodu wieku czy choroby. 

• szkolenia i warsztaty będą organizowane w obiekcie i w miejscach, w 

których zapewniony będzie dostęp architektoniczny i cyfrowy dla 

osób z niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem 

sprawności z powodu wieku czy choroby 

• dostęp do Rady ds. dostępności (spotkań, konsultacji, debat} zostanie 

zapewniony wszystkim osobom, w tym osobom z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby. 

• akcje promocyjne będą w wersji cyfrowej, elektronicznej, 

dostosowane również dla osób z niepełnosprawnościami i 

wykluczonych społecznie 

• materiały promocyjno - informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami dystrybuowane będą w szczególności w 

wersji cyfrowej, elektronicznej, zapewniając wszystkim 

zainteresowanym odbiór niezależnie od sprawności narządów słuchu 

i wzroku. 

 



                                  
 

Przedsięwzięcie 13. Serce Miasta musi bić - ożywienie rynku miejskiego 

i promocja lokalnych firm. 

• zostaną zapewnione miejsca parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnościami umiejscowione w najbliższym otoczeniu 

rynku miasta. 

• materiały promocyjno - informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami dystrybuowane będą w szczególności w 

wersji cyfrowej, elektronicznej, zapewniając wszystkim 

zainteresowanym odbiór niezależnie od sprawności narządów słuchu 

i wzroku. 

• akcje promocyjne dystrybuowane będą w wersji cyfrowej, 

elektronicznej dostosowane również dla osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby. 

 

Przedsięwzięcie 14. Czujny pomiar - montaż czujników pomiaru emisji 

pyłów w mieście wraz z aplikacją informacyjną dla mieszkańców. 

• zapewniony zostanie dostęp do wyników badań i pomiarów 

powietrza w sposób elektroniczny dostępny dla wszystkich 

mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

  

Przedsięwzięcie 15. Cyfrowy, planistyczny obraz miasta - opracowanie 

strategicznego MPZP dla nowej polityki mieszkaniowej. 

• planowanie przestrzenne, czy tworzenie „modelowego osiedla 

mieszkaniowego” uwzględniać będzie również standardy 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w 

obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – 

komunikacyjnej.  

• konsultacje i spotkania z mieszkańcami prowadzone będą przy 

zachowaniu wskazanych uwarunkowań, spotkania z mieszkańcami 

planowane będą w miejscach umożliwiających udział osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby. 

• materiały informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami  będą 

dystrybuowane w szczególności w wersji cyfrowej, elektronicznej,  

zapewniając wszystkim zainteresowanym odbiór niezależnie od 

sprawności narządów słuchu i wzroku. 

 

Przedsięwzięcie 16. Nowy dom to nowy mieszkaniec miasta – 

stworzenie nowej przestrzeni mieszkaniowej w mieście. 

• tworzenie „modelowego osiedla mieszkaniowego” uwzględniać 

będzie również standardy dostępności dla osób z 



                                  
 

niepełnosprawnościami, w szczególności w obszarze dostępności 

architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej.  

• materiały informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami  

dystrybuowane będą w szczególności w wersji cyfrowej, 

elektronicznej,  zapewniając wszystkim zainteresowanym  odbiór 

niezależnie od sprawności narządów słuchu i wzroku. 

 

Przedsięwzięcie 17. Najwyższa wrażliwość  -  stworzenie  Miejsca 

Oparcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu. 

• spotkania organizowane w ramach przedsięwzięcia będą 

prowadzone w miejscu pozbawionym barier architektonicznych, 

umożliwiając wszystkim zainteresowanym swobodny dostęp. 

• materiały informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami 

dystrybuowane będą w szczególności w wersji cyfrowej, 

elektronicznej,  zapewniając wszystkim zainteresowanym  odbiór 

niezależnie od sprawności narządów słuchu i wzroku. 

• zadania o charakterze zamkniętym będą organizowane w sposób 

umożliwiający włączenie w prace i szkolenia wszystkich pracowników 

merytorycznie związanych z procesem, niezależnie ich 

indywidualnych ograniczeń.  

• obiekt w zakresie infrastrukturalnym i sprzętowym dostosowany 

będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ponieważ zakres 

rzeczowy przedsięwzięcie dotyczy w sposób bezpośredni wsparcia 

osób z niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem 

sprawności z powodu wieku czy choroby. 

 

Przedsięwzięcie 18. Śmiało wejdź - zwiększenie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych w budynkach publicznych. 

• przedsięwzięcie w sposób bezpośredni wpływa na spełnienie 

standardów dostępności na terenie miasta, poprzez zniesienie barier 

architektonicznych w 7 budynkach użyteczności publicznej. 

• zostanie zapewniony dostęp architektoniczny w budynkach 

użyteczności publicznej, poprzez organizacje przestrzeni i elementów 

wyposażenia oraz montaż 6 wind w budynkach. 

• opracowanie aplikacji i oprogramowań, zakup zestawów 

interaktywnych, zakup pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie 

Braill”a umożliwi osobą niesłyszącym i niedosłyszącym, osobom 

niedowidzącym i niewidomym swobodny dostęp i możliwość 

korzystania w budynkach użyteczności publicznej. 

• materiały promocyjno - informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami dystrybuowane będą w szczególności w 

wersji cyfrowej, elektronicznej, zapewniając wszystkim 

zainteresowanym odbiór niezależnie od sprawności narządów słuchu 

i wzroku. 



                                  
 

• we wszystkich szkołach podstawowych zostanie wprowadzony 

standard edukacyjny pozwalając osobom z niepełnosprawnościami, 

wykluczonym społecznie możliwość swobodnego korzystania z 

infrastruktury. 

• place zabaw zostaną doposażone w sprzęt odpowiadający osobom z 

niepełnosprawnościami i zapewniający równoprawne i bezpieczne 

korzystanie. 

 

Przedsięwzięcie 19. Nisko bez plastiku - zakup i montaż butelkomatów 

z akcją ekologiczną. 

• materiały promocyjno - informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami będą dystrybuowane będą w szczególności 

w wersji cyfrowej, elektronicznej, zapewniając wszystkim 

zainteresowanym odbiór niezależnie od sprawności narządów słuchu 

i wzroku. 

• zapewniony zostanie dostęp - w wymiarze architektonicznym - do  

butelkomatów poprzez ich umiejscowienie w pobliżu miejsc 

parkingowych a  wysokość wrzutu butelkomatów zapewni osobom 

na wózku inwalidzkim swobodny dostęp. 

 

Przedsięwzięcie 20. Nie wysoko – innowacyjne projekty mieszkaniowe 

dla budownictwa nisko-czynszowego. 

• tworzenie innowacyjnego projektu dla budownictwa 

mieszkaniowego uwzględniać będzie również standardy dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w obszarze 

dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – 

komunikacyjnej.  

• materiały informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami  

dystrybuowane będą w szczególności w wersji cyfrowej, 

elektronicznej,  zapewniając wszystkim zainteresowanym  odbiór 

niezależnie od sprawności narządów słuchu i wzroku. 

 

Przedsięwzięcie 21. Łąki łan - utworzenie parku zieleni w mieście na os. 

Nisko – Podwolina 

• przedsięwzięcie będzie dostosowane do potrzeb odbiorców, z 

uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, bez barier 

architektonicznych.  

• przy zbiorniku wodnym znajdą się miejsca parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnością.  

• sanitariaty i przebieralnie będą dostosowane do osób z 

niepełnosprawnościami oraz indywidualnych wynikających z braku 

pełnej sprawności. 

 



                                  
 

Przedsięwzięcie 22. Woda z nieba - recykling wód opadowych przy ZS-P 

Tysiąclecia oraz przy placu targowym. 

• sposób realizacji przedsięwzięcia będzie dostosowany do potrzeb 

uczestników, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności. 

•  

Przedsięwzięcie 23. Integracja poprzez rękodzieło. 

• spotkania, szkolenia, warsztaty będą organizowane w miejscu 

pozbawionym barier architektonicznych, umożliwiając wszystkim 

zainteresowanym swobodny dostęp, w tym dla osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby. 

• materiały promocyjno-informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami dystrybuowane będą w szczególności w 

wersji cyfrowej, elektronicznej, zapewniając wszystkim 

zainteresowanym odbiór niezależnie od sprawności narządów słuchu 

i wzroku. 

• dostęp do warsztatów, prezentacji zapewniony zostanie w 

sposób zdalny. 

 

Przedsięwzięcie 24. Dziedzictwo kulinarne 

• materiały promocyjno- informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami dystrybuowane będą w szczególności w 

wersji cyfrowej, elektronicznej, zapewniając wszystkim 

zainteresowanym odbiór niezależnie od sprawności narządów słuchu 

i wzroku. 

• szkolenia, targi i warsztaty dla mieszkańców będą organizowane w 

miejscach, w których zapewniony będzie dostęp architektoniczny dla 

osób z niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem 

sprawności z powodu wieku czy choroby..  

• dostęp do konkursów kulinarnych, warsztatów itp. zapewniony 

zostanie w sposób zdalny. 

 

Przedsięwzięcie 25. Artystyczne Nisko. 

• materiały promocyjno-informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami dystrybuowane będą w szczególności w 

wersji elektronicznej,  zapewniając wszystkim zainteresowanym  

odbiór niezależnie od sprawności narządów słuchu i wzroku. 

• warsztaty  będą organizowane w miejscach, w których zapewniony 

będzie dostęp architektoniczny i cyfrowy dla osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby.  

 



                                  
 

Przedsięwzięcie 26. Rozwój żeglarstwa. 

• sposób realizacji będzie dostosowany do potrzeb uczestników, z 

uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Dla osób 

niepełnosprawnych ma to szczególne znaczenie. Podejmowana 

aktywność fizyczna pełni rolę czynnika pobudzającego ośrodkowy 

układ nerwowy, pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze, rozwija 

pamięć ruchową, decyduje o szybkości oddziaływania na bodźce 

zewnętrzne oraz zapobiega zaburzeniom chodu i równowagi. 

• materiały promocyjno- informacyjne o szkoleniach i organizowanych 

regatach dla osób z niepełnosprawnościami dystrybuowane będą w 

szczególności w wersji elektronicznej,  zapewniając wszystkim 

zainteresowanym  odbiór niezależnie od sprawności narządów 

słuchu i wzroku. 

 

PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO 

Przedsięwzięcie 1. Miasto nas wszystkich – budżet obywatelski 

partycypacji społecznej mieszkańców.    

• spotkania warsztatowe i konsultacyjne organizowane będą 

prowadzone w miejscu pozbawionym barier architektonicznych, 

umożliwiając wszystkim zainteresowanym swobodny dostęp dla 

osób z niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem 

sprawności z powodu wieku czy choroby. 

• materiały promocyjno-informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami dystrybuowane będą w szczególności w 

wersji elektronicznej,  zapewniając wszystkim zainteresowanym  

odbiór niezależnie od sprawności narządów słuchu i wzroku. 

• zadania o charakterze zamkniętym będą organizowane w sposób 

umożliwiający włączenie w prace i szkolenia wszystkich pracowników 

merytorycznie związanych z procesem, niezależnie ich 

indywidualnych ograniczeń. 

• wizyty studyjne  organizowane będą w sposób umożliwiający udział 

w nich osób z niepełnosprawnościami.   

• dostęp do spotkań, debat, konsultacji społecznych - będą 

organizowane w miejscach, w których zapewniony jest dostęp 

architektoniczny dla osób z niepełnosprawnościami. 

• zastosowany zostanie standard cyfrowy – tam, gdzie z przyczyn 

technicznych, organizacyjnych lub kosztowych możliwości 

systemowego włączenia mieszkańców ze szczególnymi potrzebami 

będzie ograniczony, uruchomiony zostanie indywidualny kanał 

komunikacji. 

 

Przedsięwzięcie 2. Umiem i zarządzam – strategia narzędziem rozwoju 

miasta. 



                                  
 

• szkolenia będą organizowane w miejscach, w których zapewniony 

będzie dostęp architektoniczny i cyfrowy dla osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby. 

• obiekt, w zakresie infrastrukturalnym i sprzętowym, dostosowany 

będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub z obniżonym 

poziomem sprawności z powodu wieku czy choroby. 

• na etapie tworzenia celów strategicznych planowana jest debata na 

temat „utworzenia schematu organizacyjnego realizacji i wdrożenia 

Strategii przez i dla osób z niepełnosprawnościami.” 

• dostęp do spotkań, debat i konsultacji zapewniony zostanie w sposób 

zdalny aby każda z niepełnosprawnych osób mogła uczestniczyć 

„czynnie”.   

• materiały promocyjno - informacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami dystrybuowane będą w szczególności w 

wersji cyfrowej, elektronicznej, zapewniając wszystkim 

zainteresowanym odbiór niezależnie od sprawności narządów słuchu 

i wzroku. 

 

Przedsięwzięcie 3: Strategia dla Miasta, Miasto dzięki Strategii. Gmina 

gotowa do strategicznego rozwoju. 

• sposób realizacji  będzie dostosowany do potrzeb uczestników całej 

struktury społecznej samorządu,  z uwzględnieniem rodzaju i 

stopnia niepełnosprawności. 

• obiekt w zakresie infrastrukturalnym i sprzętowym dostosowany 

będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub z obniżonym 

poziomem sprawności z powodu wieku czy choroby. 

 

Przedsięwzięcie 4. Administracja otwarta na nowe wyzwania, 

podniesienie jakości działania lokalnego samorządu w obszarze jakości 

kadr. 

• obiekty administracji miejskiej i jednostek organizacyjnych w zakresie 

infrastrukturalnym i sprzętowym dostosowane będą do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby. 

• sposób realizacji przedsięwzięcia będzie dostosowany do potrzeb 

uczestników i odbiorców, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności, bez barier architektonicznych, z parkingiem z 

miejscami dla osób z niepełnosprawnością. 

• Urząd zostanie przygotowany na obsługę osób niepełnosprawnych, 

poprzez organizację szkoleń dla wybranych pracowników z zakresu 

języka migowego, które  będą organizowane w miejscach, w których 

zapewniony jest dostęp architektoniczny dla osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżoną sprawnością z powodu 

choroby. 



                                  
 

• zostanie zapewniona dostępność komunikowania się w budynkach 

użyteczności publicznej z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi 

poprzez język migowy. 

 

Przedsięwzięcie 5. Urząd otwarty na świat, a e-urząd to sprawny urząd 

• obiekty administracji publicznej i jednostek organizacyjnych, w 

zakresie infrastrukturalnym i sprzętowym, dostosowane będą do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem 

sprawności z powodu wieku czy choroby. 

• sposób realizacji będzie dostosowany do potrzeb uczestników, z 

uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników, 

bez barier architektonicznych. 

• szkolenia będą organizowane w miejscach, w których zapewniony 

jest dostęp architektoniczny, cyfrowy dla osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby 

• materiały informacyjne, w szczególności w wersji elektronicznej 

również dostosowywane będą do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby 

• zadania o charakterze zamkniętym będą organizowane w sposób 

umożliwiający włączenie w prace i szkolenia wszystkich pracowników 

merytorycznie związanych z procesem, niezależnie ich 

indywidualnych ograniczeń. 

• opracowanie aplikacji w Bibliotece Publicznej „Audio – lektor” 

pozwoli na korzystanie przez osoby z obniżoną sprawności wzrokową 

i słuchową na swobodne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. 

 

Przedsięwzięcie 6. Aplikacja - Miasto w globalnej Sieci 

• celem jest wdrożenie aplikacji, która koncentruje się przede 

wszystkim na barierach architektonicznych i na udogodnieniach dla 

niepełnosprawnych na danym terenie. Dzięki aplikacji będzie można 

łatwo sprawdzić, czy konkretne miejsce na terenie miasta spełnia 

standardy dostępności, czy umożliwia podjazd dla wózków, czy 

występuje tam parking dla niepełnosprawnych, czy być może są 

schody lub inne bariery ograniczające dostępność.  

• zostanie zapewniony dostęp cyfrowy dla osób z 

niepełnosprawnościami lub z obniżonym poziomem sprawności z 

powodu wieku czy choroby, poprzez uruchomienie aplikacji z 

usługami miejskimi, która obejmowałaby: podstawowy informator o 

usługach publicznych i ofercie zajęć czasu wolnego, ofertach 

instytucji publicznych: centrum kultury, lokalne muzeum, biblioteka 

itp. 

• materiały informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami 

dystrybuowane będą w szczególności w wersji elektronicznej,  



                                  
 

zapewniając wszystkim zainteresowanym  odbiór niezależnie od 

sprawności narządów słuchu i wzroku czy niepełnosprawność 

ruchową poprzez oprogramowanie: 

- usługa „gdzie załatwię daną sprawę”; 

- e-urząd; 

- platforma do zlecenia prostych usług w mieście. 

 
Przedsięwzięcie 7. Miasto gotowe na nową misję - SMART CITY, 
zintegrowany system zarządzania miastem. 

• obiekty, w zakresie infrastrukturalnym i sprzętowym, dostosowane 

będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub z obniżonym 

poziomem sprawności z powodu wieku czy choroby. 

• sposób realizacji będzie dostosowany do potrzeb uczestników, z 

uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników, 

bez barier architektonicznych. 

• opracowanie aplikacji i oprogramowań uwzględni potrzeby osób 

mających problemy z widzeniem, słyszeniem, rozumieniem i tych, 

które korzystają z komputera w nietypowy sposób  bez użycia myszki 

osobom niesłyszącym i niedosłyszącym  

-treści nietekstowe, takie jak zdjęcia, rysunki, schematy, wykresy, 

animacje, nagrania dźwiękowe, kontrolki formularzy i elementy 

interfejsu graficznego, będą posiadać tekst alternatywny, 

   -teksty czytelne i łatwe w odbiorze, 

  - interfejs intuicyjny i logicznie zbudowany. 

 

Przedsięwzięcie 8: Read to Norway for knowledge 

• wizyty studyjne prowadzone będą w miejscach dostępnych dla osób 

z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca przed rozpoczęciem 

realizacji zadania będzie weryfikował potrzeby osób 

niepełnosprawnych, które zostaną uwzględnione w procesie 

realizacji zadania.  



                                  
 
 


