Dostępność
Deklaracja dostępności serwisu
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność
strony internetowej gov.pl 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 serwisu internetowego poradniapp.gostyn.pl
Data publikacji strony internetowej: 02.2012
Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 19.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną jest Anita Gajewska, adres poczty
elektronicznej anitagajewska@poradniapp.gostyn.pl . Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 65 572 06 97. Tą samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisania 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 w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7
dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyniu:
tel. 65 572 06 97
tel./fax. 65 572 31 77
e-mail: poradnia@poradniapp.gostyn.pl
ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ
Dostępność architektoniczna – Wrocławska 8
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ks. Olejniczaka. Wejście do windy,
przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i dla rodziców z dziećmi
w wózkach znajduje się od ul. Wrocławskiej. Poradnia znajduje się na trzecim poziomie
budynku. Recepcja w korytarzu po prawej stronie od wyjścia z windy i po lewej stronie od
wejścia klatką schodową. W korytarzu znajduje się poczekalnia dla rodziców, toaleta
przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono i oznakowano 2 miejsca parkingowe dla osób na wózku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W recepcji znajduje się osoba, która udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.

Dostępność architektoniczna – ul. Wrocławska 8
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt dla osób doświadczających
trwale lub okresowo trudności w
komunikowaniu się
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Gostyniu udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w
komunikowaniu się następujące formy kontaktu z poradnią:
Tel. 65 572 06 97
Tel/Fax: 65 572 31 77
E-mail: poradnia@poradniapp.gostyn.pl
dyrektor@poradniapp.gostyn.pl

INFORMACJA DODATKOWA
1. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego
linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych
elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną
obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym
stopniu niedowidzącym.
2. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami
dostępności.
3. W chwili obecnej brak aplikacji mobilnych.

