DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ŻŁOBEK MIEJSKI
W MYSŁOWICACH
Żłobek Miejski w Mysłowicach 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 Żłobek Miejski w Mysłowicach.


Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01



Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-10

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - WCAG 2.1 (poziom AA) .
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-10



Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny
strony:
Test
–
European
Internet
Inclusion
Initiative,
(pod
adresem
internetowym: http://checkers.eiii.eu/ )

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Każdy ma prawo:


zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,



zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,



wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:


dane kontaktowe osoby zgłaszającej,



wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,



wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe,
powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka



Adres: ul. Reymonta 11, 41-400 Mysłowice



E-mail: mzlobek@wp.pl



Telefon: 32/666 30 06

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Siedziba Żłobka Miejskiego mieści się pod adresem:
ul. Reymonta 11
41-400 Mysłowice

Działanie

Stan zapewnienia
dostępności

Opis/ uzasadnienie

Podmiot zapewnia wolne od Częściowo spełniony
barier poziome i pionowe
przestrzenie komunikacyjne.

Punkt obsługi klienta znajduje
się na parterze.
Szatnie dziecięce znajdują się
na parterze.
Toaleta niedostosowana.
Brak podjazdów do drzwi
balkonowych w razie
ewakuacji.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w
budynku, które umożliwiają
dostęp do wszystkich
pomieszczeń z wyłączeniem
pomieszczeń technicznych.

Spełniony

W budynku jest dostęp do
wskazanych pomieszczeń
w tym również dla osób ze
szczególnymi potrzebami.

Zapewnienie informacji na
temat rozkładu pomieszczeń w
budynku, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy
lub głosowy.

Spełniony

W budynku jest udostępniony
rozkład pomieszczeń w sposób
wizualny i głosowy, poprzez
bezpośrednią informację
przekazywaną poprzez
domofon lub osobę wskazaną.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej
z psa asystującego.

Spełniony

Każda osoba niepełnosprawna
ma możliwość wejścia na
teren Żłobka i pomieszczeń

