
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Oświadczenie o dostępności: 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich zobowiązuje się zapewnić 

dostępność swojej strony internetowej www.sdsstrzelce.pl/bip zgodnie ustawą z 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). 

 

Na podstawie art.14 ust.5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności 

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich została wyznaczona pani Ewa 

Świerzy. 

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim: 

➢ wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 

ŚDS w Strzelcach Opolskich, 

➢ przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

➢ monitorowanie działalności ŚDS w Strzelcach opolskich w zakresie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Kontakt: Ewa Świerzy  - Koordynator do spraw dostępności 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

ul. K. Habryki 11 

47-100 Strzelce Opolskie 

tel. 774614493, wew.26 

e-mail: terapia-sds@tlen.p 

 

Status pod względem zgodności : 

Strona www.sdsstrzelce.pl/bip jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności, braków 

lub wyłączeń: 

- brak pełnych opisów alternatywnych przy zdjęciach 

Na stronie możliwe jest dostosowanie umieszczonych treści do potrzeb osób słabowidzących 

poprzez: zmianę rozmiaru czcionki, zmianę kontrastu. 

 

 

http://www.sdsstrzelce.pl/bip
http://www.sdsstrzelce.pl/bip


Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Deklarację sporządzono dnia: 22.03.2021 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny . 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

odpowiedzialną jest Pani Ewa Świerzy, adres poczty e-mail: terapia-sds@tlenpl. Kontaktować 

można się także dzwoniąc na numer telefonu 774614493, wew.26. Tą samą drogą można 

składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 

zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia 

informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo 

dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane 

osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową 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: 

Pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich mieszczą się w 

budynku dwukondygnacyjnym oraz parterowym połączonych częścią wspólną korytarza               

i szatni dla uczestników. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Konrada Habryki. Budynek 

posiada 2 wejście, od strony ogrodu, tzw. wyjście ewakuacyjne. Budynek w części piętrowej 

posiada windę, w części parterowej  – nie ma takiej potrzeby architektonicznej. W budynku nie 

ma oznaczeń w alfabecie Braillea, niektóre sale posiadają oznaczenia symbolami 

komunikacyjnymi z programu „ Mówik – program do komunikacji dla osób niemówiących”. 

 

Opis dostępności wejść do budynku 

Do budynku, w którym mieści się ŚDS można dostać się wejściem głównym od ul. K. Habryki. 

Dojazd i dostęp do budynku – kostka brukowa. Drzwi są automatycznie otwierane, przeszklone. 

Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego korytarza. 



 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind 

Budynek posiada szerokie korytarze, które pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim, 

wejścia do sal i pomieszczeń bez progów. Łazienki przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Punkt informacyjny znajduje się w części dwukondygnacyjnej, tj. w 

pokoju nr 21 – Kierownika ŚDS. 

 

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach 

indukcyjnych) 

W ŚDS nie ma pętli indukcyjnych. 

Winda dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych 

Budynek posiada parking zewnętrzny najazdowy z oznakowanymi miejscami parkingowymi 

przeznaczonymi do parkowania dla osób niepełnosprawnych.  

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach 

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma 

prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich 

otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 

kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej                        

i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów 

w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, 

świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych 

budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków 

biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa 

asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu 

potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień 

weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu 

odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący 

szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania 

certyfikatów. 

 


