Deklaracja o dostępności
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy 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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Brodnicy: www.pppbrodnica.pl
Data publikacji strony internetowej: 05.10.2014r. Data ostatniej istotnej aktualizacji:
02.11.2020r.
Oświadczenie sporządzono dnia: 02.11.2020 r.. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z placówką.
Osobą

kontaktową

jest

Jacek

Kisicki-

informatyk

Poradni,

poprzez

e-mail:

jkisicki@pppbrodnica.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48-564944 591 . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności można składać u dyrektora Poradni Hanny Królikowskiej poprzez email: hkrolikowska@pppbrodnica.pl, lub dzwoniąc pod wyżej podany numer telefonu.
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 audio deskrypcji 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/
Dostępność architektoniczna
Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy, ul. Kochanowskiego 2, 87-300
Brodnica.
Poradnia jest częściowo przystosowana do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Wejście do siedziby dla tych osób możliwe jest podjazdem przez Zespół Szkół Specjalnych w
Brodnicy.
Obiekt usytuowany jest w

budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy ul.

Kochanowskiego 2, 87-300 Brodnica.
Do Poradni można dojechać korzystając z własnego bądź publicznego środka komunikacji –
przystanek autobusowy usytuowany jest obok budynku, w którym mieści się Poradnia (przy ul.
Kochanowskiego). Najłatwiej do wejścia do budynku dotrzeć korzystając z chodnika
znajdującego się na ulicy Kochanowskiego w Brodnicy. Wejście do Poradni znajduje się od
szczytu ZSzS wychodzącego na Zespół Szkół nr. 1 w Brodnicy.
Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.
Przed Poradnią nie funkcjonuje parking, który byłby przeznaczony dla interesantów. Wejście
do budynku z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów wyposażonych w
barierkę, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających.
Pomieszczenia Poradni znajdują się na parterze i I- szym piętrze budynku, w związku z czym
dostęp do nich przez osoby niepełnosprawne do trzech gabinetów na parterze nie stanowi
problemu. Drzwi wejściowe przez szkołę specjalną do Poradni są przystosowane do przejazdu
wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Poradni przy
wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 (56) 49-44-591.

Sekretariat, znajduje się na podwyższonym parterze budynku gdzie klienci mogą zaczerpnąć
informacji jak poruszać się po budynku oraz niezbędnych do załatwienia sprawy. W przypadku
osób z niepełnosprawnością ruchową pracownik Poradni tj. administracji lub pedagogiczny
wykonuje czynności na parterze w trzech gabinetach terapeutycznych (pedagogicznym,
logopedycznym lub psychologicznym). Na parterze w części szkoły znajduje się także łazienka
dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na podwyższonym parterze i na I piętrze znajdują się pozostałe pomieszczenia tj. zaraz po
wejściu po schodach znajduje się toaleta, gabinet terapeutyczny, gabinet psychologiczny,
sekretariat oraz gabinet dyrektora. Pozostałe gabinety pedagogów, psychologów, logopedy,
łazienka znajdują się na pierwszym piętrze.
W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych
gabinetach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby
słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje. Do Poradni i wszystkich jej
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Poradni istnieje możliwość załatwienia sprawy przez osoby z niepełnosprawnością słuchową
i wzrokową. Osoby wymagające pomocy tłumacza powinny zgłosić taką potrzebę w
Sekretariacie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na
5 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również
kontaktować

się

z

Poradnią

poprzez

przesłanie:

wiadomości

e-mail

pod

adres: sekretariat@pppbrodnica.pl
Strona internetowa poradni: www.pppbrodnica.pl jest zgodna ze standardami WCAG2.0,
strona jest także Responsywna (RWD) tj. strona dopasowuje się do urządzenia na którym ma
być wyświetlana np. tablet, smartfon, komputer. Na stronie jest udogodnienie w postaci
zwiększania czcionki i zmiany kontrastu.

