Deklaracja dostępności
Wstęp Deklaracji
Dom Pomocy Społecznej „Orunia” w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dom Pomocy Społecznej „Orunia” posiada stronę internetową www.dpsorunia.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń
wymienionych poniżej:



zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne
cyfrowo w całości
filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z
Adrianem Zasadą e-mail sekretariat@dpsorunia tel. 58 309 49 31 wew.222 Tą samą
drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma
prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego
wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie
zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić
formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie
może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po
wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Dom Pomocy Społecznej „ Orunia” ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk
Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest w Gdańsku przy ul. Starogardzka 20 na
osiedlu Gdańsk Orunia. Teren wokół budynku jest ogrodzony płotem, droga prowadząca
do budynku wyłożona jest kostką brukową. Dom znajduje się w bardzo bliskiej
odległości od przystanku autobusowego linii 189 i 846.
Wejście główne – Dojście do budynku rozpoczyna się przez furtkę lub bramę. Przycisk do
otwierania bramy znajduje się po lewej stronie na płocie. Przed bramą główną jest parking,
za bramą przy budynku jest również kilka miejsc parkingowych.
Wejście główne do budynku po schodach, wejście dostoswane dla osób poruszających
się na wózkach znajduje się z tyłu budynku, a przejście do dalszej części budynku jest
pozbawione barier architektonicznych. Znajduje się w niewielkiej odległości od windy.
Wejście na piętro budynku schodami głównej klatki schodowej lub wjazd windą
przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością.
Korytarze na poszczególnych kondygnacjach budynku
przemieszczanie się osób, schody szerokie z barierkami..

zapewniają

swobodne

Winda osobowa - po otwarciu drzwi windy brak różnicy poziomów co zapewnia wzajd
do wnętrza bez przeszkód.
W windzie brak komunikatorów dźwiękowych
informujących o numerze piętra.
Na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim.
Obsługa osób niesłyszących, niewidomych i słabowidzących:
W Domu Pomocy Społecznej „Orunia” nie ma dostępnej usługi tłumacz języka migowego
oraz nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ,a oraz
nie ma oznaczeń kontrastowych
Dodatkowe informacje:
 Osoby, które chcą wejść DPS z psem asystującym muszą o tym wcześniej
powiadomić i uzgodnić z personelem DPS. Dotyczy to bezpieczeństwa
mieszkańców.





W związku z tym ,że budynek jest przede wszystkim miejscem zamieszkania
naszych mieszkańców, to mogą się zdarzyć takie sytuacje, że nie będzie można
danego dnia wejść do budynku.
Najlepszą formą kontaktu przed wizyta jest telefon do naszej placówki i
umówienie się na konkretny dzień i godzinę.
Kontakt z DPS „Orunia”- tel. 58 309-49-31
e-mail : sekretaria@dpsorunia.pl

