Deklaracja Dostępności
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony
internetowej
Wstęp deklaracji
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach 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
www.mowrenice.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Renice 9
74-300 Myślibórz
tel/fax.: 957472243
e-mail: sekretariat@mowrenice.pl
Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
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:
– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które są
dostępne cyfrowo w całości.
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
•
•
•
•

możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
jasne tło
podświetlane linki
czytelna czcionka

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020.10.28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Tomasz
Jankowski e-mail: wicedyrektor@mowrenice.pl
Telefon: 667448442

Procedura wnioskowo-skargowa
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.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.
Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach ze względu na
specyfikę placówki jest obiektem zamkniętym. Dostępny jest po uprzednim
telefonicznym skontaktowaniu się z sekretariatem szkoły. Numer telefonu do
sekretariatu szkoły jest umieszczony na stronie internetowej placówki. W godzinach
popołudniowych działają telefony grup wychowawczych internatu MOW. W godzinach
zajęć lekcyjnych przy wejściu głównym do budynku, wyznaczony jest pracownik,
którego zadaniem jest m.in. pomoc w komunikacji między sekretariatem szkoły a
petentem. Wejście główne do budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
znajduje się od strony wschodniej budynku, można do niego dojechać samochodem.
Aby dojść do drzwi wejścia głównego należy pokonać kilka schodów. Drugie wejście
do budynku placówki znajduje się od strony wschodniej, wchodząc tym wejściem do
budynku również trzeba się liczyć z ograniczeniami w postaci kilku schodów. Budynek
nie posiada pochylni ani windy pojazdowej. W sytuacji, kiedy jest potrzebna pomoc
przy wejściu do budynku oddelegowani są pracownicy administracji i obsługi.

2. Opis dostępności korytarzy i schodów.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem
budowlanym. W budynku trzy kondygnacyjnym nie ma zamontowanych, wind, które
umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.
3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie placówki znajduje się parking na samochody w odległości
przylegającej do budynku. Osoby niepełnosprawne mogą podjechać pod
budynek.
4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i o możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego.
Do budynku placówki może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nie ma możliwości skorzystania z tłumacza
języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia
tłumacza z zewnątrz.

