
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W GIŻYCKU 

WSTĘP 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 848), Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej. Niniejsza deklaracja ma 

zastosowanie do strony internetowej MOS w Giżycku: http://mos.mazury.edu.pl/kontakt/ 

 

DANE KONTAKTOWE: 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku z siedzibą przy ul. Smętka 5, 11- 500 Giżycko, reprezentowany przez Panią Dyrektor Iwonę Motus. 

Z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Giżycku można skontaktować się pisząc na adres e- mail: mosgizycko@gmail.com 

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI STRONY INTERNETOWEJ 

 Data publikacji strony internetowej: 2017 rok 

 Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021 rok 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ 

Strona internetowa jest zgodna/ częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

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

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI I METODA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 

 Niniejszą deklarację sporządzono : marzec 2021 rok 

 Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi: czerwiec 2021 rok 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez MOS w Giżycku. 

http://mos.mazury.edu.pl/kontakt/


 

SKRÓTY KLAWIATUROWE  

Na stronie internetowej można/ nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

 Osoba do kontaktu: Iwona Motus 

 Adres e- mail: mosgizycko@gmail.com 

 Numer telefonu: 535 390 014 

Istnieje możliwość składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie internetowej oraz ewentualnych skarg na brak zapewnienia 

dostępności, poprzez wskazane powyżej sposoby komunikacji. 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW LUB SKARG 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub zgłosić uwagi dotyczące takiej 

dostępności. Istnieje możliwość żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. poprzez odczytanie niedostępnego 

cyfrowo dokumentu. Wniosek o udostępnienie takich informacji powinien zawierać dane osoby składającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji 

mobilnej, której dotyczy żądanie oraz preferowany sposób kontaktu, w celu przedstawienia żądanej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie powyższego 

terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym osobę, która wnosi żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Powinno  

to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

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, wnoszącemu 

żądanie przysługuje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego, w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji 

mobilnej lub ich części. Organem nadzorującym jest: Starostwo Powiatowe w Giżycku. 



Po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury, zainteresowanemu przysługuje możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku ma swoją siedzibę przy ul. Smętka 5, 11- 500 Giżycko. 

Budynek siedziby jest trzypoziomowy, nie posiada pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Budynek, w którym znajduje się siedziba MOS nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Budynek nie jest wyposażony w windę. 

Łazienki nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. 

Do Placówki może wejść osoba z psem asystującym. 

W Placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

DOSTĘPNOŚĆ DO APLIKACJI MOBILNYCH 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych. 

 

 

 

ADRES                                                                                                           KONTAKT                                                                                      LINKI                        

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii                                                         Sekretariat tel. 535 390 014                                                      BIP 

w Giżycku                                                                                                     adres e- mail: mosgiżycko@gmail.com                                   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

ul. Smętka 5, 11- 500 Giżycko                               

mailto:mosgiżycko@gmail.com

