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Puck, dnia 12.01.2022 r.
OSWIADCZENIE
Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” oświadcza, że
składając ofertę w konkursie grantowym realizując zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązane są podmioty publiczne, które
zostały wymienione w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.), zwanej dalej UzD,
Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” oświadcza , że
dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjnokomunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny zostanie zapewniona w następujący sposób :
I. Deklaracja dostępności architektonicznej.
Budynek w którym realizowane będzie zadanie ,jest obiektem parterowym przystosowanym i dostępnym dla
osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz dla osób mających problemy z chodzeniem. Przestrzenie
komunikacyjne -korytarze są wolne od barier architektonicznych. Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno
wejście dla klientów rehabilitacji oraz klientów Stowarzyszenia od ul. Mestwina, dwa wejścia od strony
posesji-parkingu dla rodziców , opiekunów i podopiecznych warsztatu terapii zajęciowej środowiskowego
domu samopomocy . Wszystkie wejścia gwarantują swobodny dostęp do pomieszczeń znajdujących się w
Ośrodku Adaptacyjnym, w których pracują pracownicy i prowadzona jest terapia zajęciowa.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w każdym dziale, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie
przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można
wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. drzwi wejściowe do budynku są oznakowane w tym
zakresie.
Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z niepełnosprawnością
wzrokową (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W
budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak jest także systemów naprowadzających dźwiękowo
osoby niewidome i słabowidzące.
Jest możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu ratunku
(poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, czy sygnalizację).
II. Deklaracja dostępności cyfrowej
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1.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub
wyłączeń:
a) pewne dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość,
sukcesywne doszkalanie pracowników oraz z uwagi na fakt, że:
– pochodzą z różnych źródeł,
– są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co
uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
b) niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na
grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
c) nie wszystkie filmy zamieszczone w serwisie mają napisy i audiodeskrypcję,
d) mogą zdarzyć się sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
e) niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
f) po zwiększeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje
konieczność przewijania w poziomie i poziomie,
g) brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
h) zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
2.Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą kontaktową jest Maciej Albertin , e-mail:
razempuck@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (58) 774-30-80 .
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, a także skargi na brak zapewnienia dostępności można
składać pod adresem e-mail: razempuck@wp.pl
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub
jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu
dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji, itp.
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 za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. PSWONU”Razem” zrealizuje
żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego
terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie
realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, PSWONU ”Razem” zaproponuje alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy PSWONU ”Razem” odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć
skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

III. Deklaracja dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
Stowarzyszenie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej
wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się :
a. kontakt telefoniczny ,
b. kontakt korespondencyjny,
c. przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości sms, mms
lub komunikatorów internetowych,
d. komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
e. przesyłanie faksów,
f. na wniosek pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty w czasie powyżej 3 dni roboczych ,
IV. Deklaracja dostępności alternatywnej .
Jeśli ze względów np. technicznych lub prawnych, PSWONU „Razem” nie może zapewnić dostępności w
zakresie określonym powyżej, stosuje się dostęp alternatywny. Polega on na zmianie organizacyjnej obsługi
klientów – np. przeniesieniu jej do innego pomieszczenia, lub zapewnianiu osobie ze szczególnymi
potrzebami wsparcia innej osoby (np. przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji). W celu
zapewnienia dostępności powyższe zadania powierzono koordynatorom.
Do zadań tych należy w szczególności:
1. Identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych PSWONU „Razem”
3.Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami
4. Monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

