Deklaracja dostępności cyfrowej.
Wstęp deklaracji
Żłobek Miejski nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 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
Dane teleadresowe jednostki:
Żłobek Miejski nr 1
Ul. Kościuszki 21
62-200 Gniezno
Telefony kontaktowe:
61-426-38-20
Filia ul. Sikorskiego 6 tel. : 61-223-80-80
e-mail: zlobek.gniezno@data.pl
NIP: 784-20-80-173
REGON: 632002751
Data publikacji strony internetowej:18.02.2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:26.03.2021 r.
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 wymienionych poniżej:
- część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo, gdyż została utworzona przed wejściem w
życie przedmiotowej ustawy,
- część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych.
Ułatwienia na stronie:
- wyraźnie kontrastujące kolory liter (nagłówki, treść, linki, uwagi),
- prosty i czytelny pasek nawigacyjny,
- focus wokół elementów nawigacyjnych,
- dostosowana pod urządzenia mobilne,
- widoczny panel wyszukiwania na stronie,
- prosta struktura strony,

- czytelne zakładki,
- proste i stonowane kolory,
- możliwość odsłuchania artykuły,
- powiększenie/zmniejszenie czcionki,
- włączenie czcionki dla dyslektyków,
- możliwość szarych odcieni,
- możliwość powiększenia kursora,
- możliwość ustawienia wysokiego kontrastu.
-na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Data sporządzenia deklaracji:
deklarację sporządzono dnia 31.12.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Żłobek Miejski nr1
w Gnieźnie
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Borecka Sara
e-mail: zlobek.gniezno@data.pl
Telefon:+48 61-426-38-30
Dostępność architektoniczna:
Budynek Żłobka Miejskiego nr 1
Budynek żłobka znajduje się w Gnieźnie przy ulicy Kościuszki 21. W odległości 80 m od
budynku, znajduje się parking oraz kilka miejsc parkingowych przy wejściu do żłobka
Do budynku prowadzą cztery wejścia do poszczególnych oddziałów i administracji. Do
poszczególnych oddziałów prowadzą podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową z
wyjątkiem administracji. Przy wejściu do poszczególnych oddziałów żłobka znajdują się
domofony .
Z holu budynku osoba z niepełnosprawnością ruchową nie ma możliwości dostania się na
wyższy poziom budynku z uwagi na schody oraz brak windy.
Obsługa osoby z niepełnosprawnością może odbywać się w holu żłobka.
Osoby z niepełnosprawnością mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie
dostępnych przestrzeni budynku.

Budynek Fili przy ul Sikorskiego 6 (wynajmujemy)
Przed budynkiem jest parking z zapewnieniem miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Żłobek
–filia mieści się na parterze posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Obsługa osoby z niepełnosprawnością może odbywać się w holu żłobka.
Osoby z niepełnosprawnością mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie
dostępnych przestrzeni budynku.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także zażądać udostępnienia
informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno
zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację
mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania
informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Żłobek Miejski nr 1 w Gnieźnie każde żądanie realizuje niezwłocznie i nie później niż w
ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie osiągalne, wnioskodawca zostanie
niezwłocznie poinformowany o tym, kiedy zapewnienie dostępności cyfrowej będzie
możliwe. Realizacja wniosku nastąpi jednak w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, wówczas
Żłobek Miejski nr 1 zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku
otrzymania odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu
do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Procedura wnioskowo-skargowa
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub
aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Żłobek Miejski nr1 każde żądanie realizuje niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie osiągalne, wnioskodawca zostanie niezwłocznie
poinformowany o tym, kiedy zapewnienie dostępności cyfrowej będzie możliwe. Realizacja
wniosku nastąpi jednak w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, wówczas Żłobek Miejski nr 1
w Gnieźnie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku
otrzymania odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu
do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na takie działanie.

