Deklaracja dostępności
Deklaracja Dostępności Cyfrowej
Strony Internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach
O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp
do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną
interakcję z serwisem.
Na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach nie występują filmy.
Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 10.03.2017 r.
Ostatnia aktualizacja 13.10.2020 r.
PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach 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 https://www.dpszabloty.pl
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Marek Gębarowski, mgebarowski@dpszabloty.pl . Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
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. 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. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU
ASPEKT TECHNICZNY
Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

1. Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
2. Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny
tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
3. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
4. Pułapki klawiaturowe - wykluczone
5. Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych treści
6. Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
7. Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących w celu powiększania
i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy (ctrl+) i (ctrl-)
8. Zgodność ze standardami - usunięto prawie wszystkie błędy składniowe HTML.
ASPEKT INFORMACYJNY
Strona internetowa zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku
jego istnienia. Pracownik odpowiedzialny publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i dba o to, by każdy
mógł z tych treści skorzystać.
1. zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości
w jak najprostszy sposób,
2. czytelność – pracownik odpowiedzialny stara się odpowiednio formatować teksty, w tym
stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
3. aplikacje mobilne - brak
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.
2.
3.
4.

strona nie wyświetla się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej czy poziomej),
niektóre opublikowane grafiki/zdjęcia zawierają tekst,
po zmniejszeniu zawartości strony istnieje konieczność przewijania w poziomie i pionie,
strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.

ASPEKT ARCHITEKTONICZNY
Dom Pomocy Społecznej znajduje się w miejscowości Zabłoty gmina Zelów, powiat bełchatowski.
Przy wszystkich wejściach do budynku głównego znajdują się rampy z nawierzchnią
antypoślizgową i poręczą, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościa ruchową. Dotarcie na
wyższe pietra umożliwia winda osobowa, której szyb znajduje się przy jednym z głównych wejść
do budynku. Na każdej kondygnacji znajduje się łazienka przystosowana dla osób
niepełnosprawnych. Cały obiekt wyposażony jest w system przyzywowy, którego przyciski
znajdują się oprócz pomieszczeń mieszkalnych, w pomieszczeniach wspólnych i na korytarzach.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny
strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa
https://www.dpszabloty.pl/ spełnia wymagania w 100%.

