Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 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.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.dps-debno.pl/
Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest 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.
Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji:2022-03-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-16.
Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych niezgodności i trudności z korzystania z naszej strony
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mailowo dps@dps-debno.pl ub telefonicznie – 67 286 18 20
W zgłoszeniu proszę podać:
swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na zgłoszenie odpowiemy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin. Nie dłuższy niż 2
miesiące.
Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, można zgłosić skargę pocztą do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
Dębno 27, 89-300 Łobżenica lub mailowo na adres dps@dps-debno.pl. A w następnej kolejności Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dębno 27, 89-300 Łobżenica
Do budynku – części mieszkalnej - prowadzą 2 wejścia. Od strony wschodniej i zachodniej. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia od strony zachodniej znajduje się podjazd dla wózków. Tam też usytuowana jest winda osobowa.
Do administracji prowadzi osobne wejście od strony wschodniej - schody.
Dla osób na wózkach dostępne są ciągi komunikacyjne w części mieszkalnej i administracyjnej
Obiekt wyposażony w toalety dla osób z niepełnosprawnościami na wszystkich kondygnacjach
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

