Deklaracja dostępności

Centrum Alzheimera 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. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej ca.waw.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2003-03-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-28.
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 niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej:
 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 filmy zostały dostarczone przez podmioty trzecie opublikowane w formie oryginalnej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny orasz przy użyciu wariatora dostępnego w sieci
internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Jerzy Pawłowski, dostepnosc@ca.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer
telefonu 22 843 19 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład 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. Podmiot
publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten
nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do
informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Informacje uzupełniające
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. (22) 55 17 700

Dostępność
architektoniczna
kompleksu
Al. Wilanowska 257 w Warszawie.

budynków

przy

Centrum Alzheimera mieści się w warszawskiej dzielnicy Mokotów w kwadracie ulic: Wilanowska,
Łukowa, Nowoursynowska i Dominikańska.
Na terenie o powierzchni 2,3 ha rozmieszczone są cztery wolno stojące budynki o łącznej powierzchni
13 000 m2, o kubaturze 55 000 m3. Oprócz budynku głównego z wejściem od Al. Wilanowskiej 257 na
terenie znajduje się zmodernizowany budynek dawnego Domu Pomocy Społecznej oraz portiernia
wraz z garażem i budynek przedłużonego pobytu, tzw. hotel z pokojami gościnnymi dla 12 osób.
Powierzchnia zabudowy terenu stanowi 40% całości. Pozostała część jest zagospodarowana na
komunikację i park o zróżnicowanej wysokości i pięknym drzewostanie. Cały teren ogrodowy
pozbawiony jest barier architektonicznych. W celu zapewnienia przebywającym w Centrum osobom,
w pełni komfortowych warunków pobytowych, zachowana została istniejąca roślinność górnego tarasu
i wartościowe krajobrazowo elementy szaty roślinnej skarpy. Dodatkowo dachy części mieszkalnej
obsadzone są zielenią.
Główny budynek został połączony łącznikiem z istniejącym już budynkiem Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstało, kompleksowe Centrum
zaprojektowane w dwóch zespołach wyróżniających się architektonicznie.

Informacja o dostępności wejścia do budynku głównego.
1. Wejście do budynku głównego - obszar kontroli od Al. Wilanowskiej 257

Zdj. 1.Widok na drzwi wejściowe

Zdj. 2 Przystanek autobusowy Łukowa 01( na
żądanie) przy Al. Wilanowska w oddali widać drogę
wraz z dojściem do Centrum Alzheimera

Do budynku prowadzą 2 wejścia usytuowane od strony Al. Wilanowskiej: główne i boczne. Wejście
boczne przeznaczone jest dla pacjentów Geriatrycznego Centrum Medycznego. Goście CA korzystają
z wejścia głównego, które przystosowane jest dla osób na wózkach inwalidzkich.
Główne zadaszone wejście do budynku głównego znajduje się w oddaleniu ok. 70 metrów
od przystanku autobusowego Łukowa 01. Jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące.
Wejście to jest wyposażone w podwójne drzwi, z których pierwsze automatycznie otwierane są
przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Drzwi te spełniają normy bezpieczeństwa PN EN
16005, posiadają radarobariery zabezpieczające przed przypadkowym uderzeniem drzwi w osobę
znajdująca się w jej świetle.
Drugie drzwi są wyposażone w pochwyt, istnieje możliwością
samodzielnego ich otwarcia. W obu przypadkach nie występują progi, szerokość wejść powyżej 90 cm.
Alternatywnym rozwiązaniem jest zamontowana czujka ruchu z sygnałem dźwiękowym, który
informuje pracownika ochrony o obecności osoby w obrębie tych drzwi i konieczności pomocy w ich
otwarciu.
 Dodatkowe wejście techniczne z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się od ulicy
Nowoursynowskiej. Wejście nie jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Istnieje
możliwość skorzystania z tego wejścia jedynie w asyście osoby niepełnosprawnej.

Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind:
Korytarze oraz windy zapewniają swobodne przemieszczanie się osób poruszających się przy pomocy
sprzętu jezdnego. Schody nie są przystosowane do transportu kołowego. W korytarzach brak
emblematów i wyznaczanych dróg dla osób niewidomych. Na każdym piętrze jest dostęp do windy.

Zdj. 3 Widok na korytarz na 2 piętrze w kierunku ul.
Nowoursynowskiej

Zdj.4 Widok na windy

Informacja o pomieszczeniach sanitarnych:
Kompleks posiada toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji i zlokalizowana jest w pobliżu
wind. W toalecie przestrzeń manewrowa jest zgodna ze standardami dostępności dla osób
niepełnosprawnych. System przyzywowy znajduje się jedynie w toalecie na pierwszym piętrze. Po obu
stronach miski ustępowej znajdują się poręcze. Miska umieszczona jest na wprost od wejścia,
umywalka na lewo od wejścia. Drzwi są lewostronne otwierane na zewnątrz.

Zdj. 5. Widok toaletę na piętrze

Informacja o
indukcyjnych:

dostosowaniach

informacji

głosowych,

pętlach

W kompleksie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Placówka dysponuje własnymi miejscami parkingowymi w tym 2 miejscami o wymiarach 5 mb x 3,80
mb. z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe usytuowane są w zatoce
parkingowej w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – 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.
Na terenie kompleksu jest zgoda na poruszanie się z psem asystującym z wyłączeniem pomieszczeń
dostępnych tylko dla personelu podmiotu publicznego.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
na miejscu lub online:
Centrum Alzheimera nie posiada tłumacza języka migowego. Dodatkowe informacje:
Do września 2020 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

