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Radna Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna,

platforma tłumacza języka migowego online została uruchomiona w 2021 roku. Funkcjonuje
w 14 wydziałach Urzędu Miasta Kalisza. 

Dostępna jest w budynkach urzędu przy:
- Głównym Rynku 20: Wydział Finansowy, Kancelaria Prezydenta Miasta, Wydział Gospodarki
Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,  Wydział  Budownictwa,  Urbanistyki  i  Architektury,
Wydział  Administracyjno-Gospodarczy,  Wydział  Organizacyjny,  Wydział  Gospodarowania
Mieniem, Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
-  ul.  Kościuszki  1a:  Wydział  Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego,  Wydział  Spraw
Społecznych  i  Mieszkaniowych,  Wydział  Finansowy,  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego
i Spraw Obronnych, Wydział Rozbudowy Miasta, Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki.

W  każdym  z  wymienionych  wydziałów  wyznaczono jeden  pokój  ze  stanowiskiem
komputerowym,  za  pomocą którego możliwe  jest  bezpośrednie  połączenie  z  tłumaczem
języka migowego online. 
Do każdego  wydziału została przekazana w formie papierowej instrukcja obsługi platformy
tłumacza  języka  migowego  online,  która  nie  wymagała  przeprowadzenia  odrębnego
przeszkolenia pracowników.
Stanowiska  obsługujące  platformę  tłumacza  języka  migowego  online  sprawdzane  są
doraźnie, a ewentualne problemy bezzwłocznie rozwiązywane.

W  Urzędzie  Miasta  Kalisza  –  w  ratuszu  oraz  przy  ul.  T.  Kościuszki  1a  funkcjonują  pętle
indukcyjne. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Jednocześnie informuję, że Miasto w ramach projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST
województwa wielkopolskie” pozyskało:
– nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi  pierwszego
i ostatniego stopnia w każdym biegu,
– tabliczki brajlowskie na drzwi zewnętrzne,
– tabliczki  brajlowskie  z  wypukłym  piktogramem  do  oznakowania  drzwi  zewnętrznych  –
możliwość wejścia psa asystującego,
– aktywatory sznurowe gongu alarmującego do toalet wraz z odbiornikiem,
– system wezwania asysty,
– urządzenie do obsługi osób słabosłyszących (zestaw przenośny),
– ramki do podpisu,
– koce ewakuacyjne.

Sprzęt będzie systematycznie montowany w budynkach Urzędu Miasta Kalisza. Jego wartość
wynosi 15 069,63 zł.

Ponadto Miasto pozyskało 209 500,00 zł w ramach programu „Dostępny samorząd – granty”.
Środki  finansowe  zostaną  przeznaczone  na  realizację  projektu  „Kalisz  –  dostępny  urząd.
Zapewnienie dostępności  usług publicznych dla osób ze szczególnymi  potrzebami”.  Dzięki
dofinansowaniu:
– zostaną kupione i zamontowane drzwi przesuwne w budynku urzędu przy ul. T. Kościuszki
1a – w miejscu drzwi wejściowych uchylnych do Biura Obsługi Interesanta,
– powstanie system ewakuacji (w budynku  urzędu przy ul. T. Kościuszki 1a), składający się
z sygnalizatorów optyczno-akustycznych z certyfikatami i atestami oraz włącznikami ROP,
– zostaną zaprojektowane, wykonane i  zamontowane tabliczki z alfabetem Braille,  służące
oznakowaniu pomieszczeń urzędu,
– będą  kupione przenośne pętle indukcyjne (Centrum  Organizacji  Pozarządowych,  Biuro
Cmentarza  Komunalnego,  Biuro Świadczeń Rodzinnych,  Biuro Obsługi  Interesanta,  ratusz,
Villa Calisia),
– w Biurze Obsługi Interesanta zostaną przygotowane i dostosowane stanowiska dla osób ze
szczególnymi potrzebami – zakup i montaż mebli,
– będzie opracowana dokumentacja budowlana windy w budynku urzędu przy ul. Jasnej 2,
– zostanie  przeprowadzony audyt  w  zakresie  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej
Urzędu  Miasta  Kalisza  oraz  BIP-u  i  Poradnika  Interesanta,  a  także  dostępności
architektonicznej budynków urzędu przy Głównym Rynku 20 i ul. Jasnej 2).
Projekt ma zostać zakończony do 30 czerwca 2023 roku.

Z wyrazami szacunku
                                                                                           




