Deklaracja dostępności cyfrowej
Deklaracja dostępności
Żłobek Gminny w Debrznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
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 strony internetowej www.zlobek-debrzno.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2005-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-15.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo 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.
Niektóre treści strony mogą być nieczytelne dla czytników tekstu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności
cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Justyna Porbes adres poczty elektronicznej sekretariat@zlobek-debrzno.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 505 559 443. Tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie 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 za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić
dogodny
dla
niej
sposób
przedstawienia
tej
informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem. 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, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony
internetowej,
lub
aplikacji
mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna
Pod względem dostępności
architektonicznej Żłobek zapewnia
i posiada:

•

dobrą widoczność budynku

•

elewacji budynku o

znajduje się wejście główne do

nazwie „Żłobek Gminny w

budynku
•

Zapewnienie przy Żłobku parkingu

wyznaczone miejsce parkingowe dla

dla rodziców dzieci uczęszczających

osób niepełnosprawnych,

do placówki

Wejście do budynku nie jest

•

zamieszczenie planu budynku na

wyposażone w podjazd dla wózków

korytarzu tak, aby każdy mógł go

inwalidzkich, nie posiada również

odczytać (zawieszenie tablicy, tak

barierek umożliwiających

aby była widoczna dla osób na

podtrzymanie się osobom mającym

wózkach inwalidzkich),
•

zastosowanie antypoślizgowej

wejście główne do budynku żłobka

powierzchni na schodach oraz

znajduje się na parterze.

wizualne oznaczenie pierwszego i

Plac wokół budynku oraz

ostatniego stopnia,

prowadzące z niego wejście główne

•

Zamieszczenie na barierkach przy
budynku tablicy informującej, gdzie

trudności w poruszaniu się, gdyż

•

•

z napisami znajdującymi się na

Debrznie”,
•

Plan możliwych działań naprawczych:

•

zamontowanie windy lub platform

posiadają szerokość umożliwiającą

elektrycznych bądź pneumatycznych

swobodne minięcie się osób na

dla osób poruszających się na

wózku inwalidzkim,

wózkach inwalidzkich lub dla osób z

wejście do obiektu jest oświetlone,

utrudnionym poruszaniem się tak,

możliwie szerokie i bez fizycznych

aby mogli swobodnie dotrzeć do

przeszkód. Strefa wejścia/wyjścia

każdego pomieszczenia w budynku.

do obiektu jest miejscem, w którym

Z wyłączeniem pomieszczeń

może koncentrować się znaczna

technicznych,

liczba osób,

•

zamontowanie drzwi bezprogowych

•

odpowiednią szerokość korytarzy

korytarzach, w tym usunięcie

(zgodnie z drogami ewakuacyjnymi

zbędnych mebli, zabawek itp.

zawartymi w Instrukcji

utrudniających poruszanie się,

oznaczenia, podświetlane znaki dróg

osób ze szczególnymi potrzebami,
•

schody mają zachowany

schodowy wózek ewakuacyjny),
•

przeszkolenie personelu na temat
udzielaniu pierwszej pomocy

piętrami,

osobom ze szczególnymi

w korytarzu na parterze oraz na

potrzebami, a także wynoszenia osób

piętrze znajduje się miejsce do

niepełnosprawnych z budynku,
•

zamontowanie urządzeń

kolizja pomiędzy osobami na

ułatwiających ewakuacje osobom ze

wózkach inwalidzkich a pozostałymi

szczególnymi potrzebami

klientami,

(emitujących sygnały świetlne i

poruszanie odbywa się w przestrzeni

dźwiękowe),

komunikacji pionowej i poziomej,

•

osoba poruszająca się na wózku
inwalidzkim lub z innymi
bezproblemowo dostać się do

zapewnienie możliwości kontaktu
za pomocą interkomu / domofonu.

•

ograniczeniami ruchowymi może

Zapewnienie na parterze toalety dla
osób niepełnosprawnych ruchowo

•

Zapewnienie informacji głosowych,

pomieszczeń znajdujących się na

pętli indukcyjnych dla osób

parterze budynku, takich jaks

niesłyszących i słabo słyszących.

sekretariat, sale dla dzieci czy
toaleta.
•

zakup wózka ewakuacyjnego (tzw.

rozmiar jak również poręcze między

odpoczynku – kanapy. Nie zachodzi

•

przeszkolenie personelu w kierunku
posiadania umiejętności w obsłudze

przepisowy, dozwolony w ustawie

•

•

Przeciwpożarowego) oraz

ewakuacyjnych,

•

zlikwidowanie przeszkód w

umożliwiającą ewakuację osób

Bezpieczeństwa

•

•

zapewniamy osobom ze
szczególnymi potrzebami pomoc
pracownika żłobka na terenie
budynku.

•

do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem.
Warunkiem jest wyposażenie psa w
uprząż oraz posiadanie certyfikatu
potwierdzającego status psa
asystującego i zaświadczenie o
wykonaniu wymaganych szczepień
weterynaryjnych.

Bariery:
Obiekt Żlobka Gminnego w Debrznie
jest budynkiem dwupoziomowym i
nie jest zapewniona w nim
dostępność dla osób z
niepełnosprawnością:
- brak windy,
- niestety z uwagi na profil
użytkowników naszej placówki, tj.
rodzice z małymi dziećmi, z uwagi na
brak windy oraz innego podnośnika,
osoby z ograniczeniami ruchowymi,
w tym osoby na wózku inwalidzkim
nie mogą dostać się na piętro
budynku.

wg stanu na dzień 24.09.2020r.
Budynek: Żłobek Gminny w Debrznie

Dostępność do tłumacza języka migowego
Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN można
wnieść:
pisemnie za pośrednictwem poczty – na adres: Żłobek Gminny w Debrznie, ul. Ogrodowa 20
A, 77-310 Debrzno
osobiście – w sekretariacie Żłobka
telefonicznie – na numer: 505 559 443/446
za pomocą poczty elektronicznej – na adres: sekretariat@zlobek-debrzno.pl

