Oświadczenie o dostępności
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy 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 mow.krupskimlyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą
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:
- Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie
z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest
poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać
strukturę znaczników, czyli tagowanie).
- Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych
dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są
skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać
starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
- Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać
narzędziem OCR.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-04
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Kandzia – koordynator
dostępności
e-mail:d.kandzia@mowkrupskimlyn.pl
Telefon: 32 285 70 23

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.

SKARGI I ODWOŁANIA
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności
lub
alternatywnego
sposobu
dostępu
do
informacji,
wnoszący żądanie możne złożyć skargę w prawie 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/
Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka
Adres: 42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 4

E-mail: sekretariat@mowkrupskimlyn.pl
Telefon: 32 285 70 23

DOSTĘPNOŚC ALTERNATYWNA
Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby
-osoba wyznaczona w placówce: Koordynator ds. dostępności
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Wejście do budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
jest usytuowane od ul. Krasickiego.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku Internatu i szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne
z prawem budowlanym.
W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby
niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

osobom

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach
indukcyjnych
W budynku
indukcyjnych.

nie ma

zamontowanych

platform,

informacji

głosowych, pętli

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie placówki i terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem
postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych
uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego .
Na terenie MOW Krupski Młyn nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka
migowego.

