
DOSTĘPNOŚĆ  

Świetlica  Środowiskowa  ‘’Koliba’’ w  Radlinie  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 https://swietlica.radlin.pl/

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24.
Oświadczenie zaktualizowano dnia 2021-08-23.

Deklarację  sporządzono  na  podstawie  samooceny  przeprowadzonej  przez
podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Małgorzata Kania (Dyrektor Świetlicy Środowiskowej
w  Radlinie),  adres  e-mail  koliba@radlin.pl Kontaktować  można  się  także
dzwoniąc na numer telefonu 324407430. Tą samą drogą można składać wnioski
o  udostępnienie  informacji  niedostępnej  oraz  składać  żądania  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,  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
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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.

Dostępność architektoniczna Świetlicy Środowiskowej w Radlinie
Do budynku świetlicy prowadzi wejście znajdujące się od ul. Pocztowej. Do
wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów.
Wejście jest  ogólnodostępne w godzinach pracy świetlicy po wcześniejszym
skorzystaniu  z  domofonu  umieszczonego  przy  drzwiach  głównych  świetlicy
i informacji kto i w jakim celu przychodzi do placówki.
Osobami ,  które udzielają  informacji  przez domofon jest  dyrektor placówki,
wychowawcy, pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie ( klatka,  piętro ) znajduje się klatka i hol.
Budynek  posiada  windę  z  przeznaczeniem  dla  osób  niepełnosprawnych.
Znajduje się również na parterze budynku toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie świetlicy znajduje się parking dla samochodów osobowych.

Funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu
Miasta  Radlin.  Dane  kontaktowe  koordynatorów  oraz  pozostałe
informacje  dot.  zapewnienia  dostępności  osobom  ze  szczególnymi
potrzebami  publikowane  są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Miasta
Radlin pod adresem https://radlin.pl/dostepnosc.
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