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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 43-400 Cieszyn

Numer identyfikacyjny REGON

07235719200000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@mops.cieszyn.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
sekretariat@mops.cieszyn.pl

Telefon kontaktowy
334794933

Data
2021-03-30

Miejscowość
Cieszyn

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. ŚLĄSKIE

Powiat
Powiat cieszyński

Gmina 
Cieszyn (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
2

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 
komunikacyjne ?
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[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub 
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych?

[ X ] TAK

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa 
asystującego? 

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość 
ewakuacji lub uratowania w inny sposób? 

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Do siedziby MOPS przy ul. Skrajne 5 prowadzi 1 wejście. Od ul. Skrajnej prowadzą schody, a od strony Przedszkola prowadzi 
podjazd. Bezpośrednio przy podjeździe wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż 
schodów oraz podjazdu zamontowane są poręcze. Budynek posiada 3 kondygnacje. Po prawej stronie od wejścia znajduje się 
dźwig osobowy, którym można dostać się na każdą kondygnację. Na chodnikach prowadzących do wejścia do MOPS oraz na 
korytarzach została wykonana linia wiodąca w kolorze kontrastowym i innej fakturze. Przed pierwszym i ostatnim stopniem 
schodów zewnętrznych i wewnętrznych został ułożony pas uwagi w kontrastowym kolorze i odmiennej fakturze. 
Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą dostać się do każdego biura.
Punkt terenowy przy ul. Towarowej 6 zlokalizowany jest na poziomie niskiego parteru.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada 
deklarację dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada 
deklaracji dostępności
Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0
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Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej www.mops.cieszyn.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Budowa witryny www.mops.cieszyn.pl jest prosta w obsłudze. Zastosowano prawidłowe kontrasty kolorystyczne. Zdjęcia i grafiki 
są opisane. Używany jest prosty, zrozumiały język, W tworzeniu artykułów stosowane są nagłówki. Używana jest czcionka o 
prostym kroju, bezszeryfowym. Można zmieniać wielkość czcionki i kontrast strony (żółte litery na czarnym tle). Tekst artykułów 
jest wyrównany do lewej strony lub wyśrodkowany. Jako wyróżnienie w tekście ważnych informacji stosowane jest pogrubienie 
wyróżnionej treści lub wyróżnienie kolorystyczne.
Obsługując stronę internetową można poruszać się tylko za pomocą klawiatury i korzystać ze skrótów klawiaturowych 
udostępnionych przez przeglądarki internetowe. Odwiedzając linki na stronie osoba korzystająca z czytnika ekranu usłyszy 
komunikat, że link otworzy się w nowym oknie. Załączniki, dla zwiększenia dostępności, umieszczane są w formacie .pdf oraz 
możliwym do edytowania.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych 
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości 
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów 
internetowych [ X ] TAK

e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub 
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od 
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka 
migowego: [ X ] powyżej 3 dni roboczych 

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle 
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? 
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[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 
1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej 
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
27

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
5 osób załatwiało sprawy w MOPS w swoim miejscu zamieszkania (pracownik MOPS jechał do domu świadczeniobiorcy),    21 
osób - mieszkańców domów pomocy społecznej-załatwiało sprawy w MOPS za pośrednictwem pracowników DPS-ów,         1 
osoba porozumiewała się pisząc na kartce

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w 
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji 
funkcjonowania podmiotu? 

[ X ] NIE
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4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE


