Deklaracja dostępności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie 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 www.oppmikolow.pl
Data publikacji strony internetowej: 2011-06-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-15
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej:


część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo



zdjęcia z galerii nie posiadają pełnych opisów

Ułatwienia zwiększające status dostępności
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem
zapewnienia dostępności:


podwyższony kontrast



możliwość powiększenia wielkości liter na stronie



strona posiada możliwość przełączania w wybrane elementy serwisu za pomocą
tzw. Acceskeys. Aaccesskey="s" - strona główna, Accesskey="k" - wyszukiwanie.
W zależności od używanej przeglądarki Accesskeys uruchamiane są odpowiednią kombinacją
klawiszy; np. Firefox Shift+Alt+s - dla przejścia do strony głównej



wszystkie hiperłącza są z podkreśleniem

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-30. Ocenę możliwości zapewnienia dostępności
strony internetowej dokonano na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną jest administrator poczty elektronicznej: ognisko@oppmikolow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/2260511. Tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 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
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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, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie mieści się w budynku Centrum Usług Wspólnych budynku będącym własnością gminy Mikołów
1. Do placówki prowadzi jedno wejście główne, wejście do budynku jest na poziomie terenu,
nie występują progi lub inne przeszkody, nie występuje konieczność stosowania pochylni,
schodów i poręczy
2. Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie, wchodząc wejściem głównym
do budynku placówki
3. Przed wejściem do sekretariatu umieszczono oznaczenie kontrastowe stopnia
4. Pomieszczenia w placówce tylko częściowo są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
5. Możliwy jest wstęp do placówki osobie korzystającej z psa asystującego
6. Niewielka powierzchnia placówki, wąski korytarz, niewielkie pomieszczenia nie ułatwiają
komunikacji osobom z trudnościami w poruszaniu się (po wcześniejszej informacji
pracownicy placówki pomogą, wyjdą i udzielą informacji osobom potrzebującym)
7. W placówce znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych i instrukcje dla pracowników
z zakresu ochrony przeciwpożarowej
8. W bezpośrednim otoczeniu wejścia głównego nie ma czytelnego i intuicyjnego ciągu
komunikacyjnego w oparciu o linię krawężnika
9. Nie ma nawierzchniowego systemu prowadzącego dla osób niewidomych i słabowidzących
do wejścia do placówki Ogniska
10. W placówce nie zastosowano czytelnych oznaczeń i tablic w postaci symboli graficznych
(obrazkowych) i alfabetem Braille’a. Nie ma informacyjnych tablic kierunkowych
11. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
12. W placówce nie można skorzystać z tłumacza języka migowego
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