Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu internetowego Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” pod adresem: https://anioly24.pl
Katowice, dnia 1 kwietnia, 2022.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, ul. Andrzeja 12a, Katowice,
(„Stowarzyszenie”) zobowiązuje się zapewnić dostępność prowadzonego serwisu internetowego pod
adresem: https://anioly24.pl dla osób z niepełnosprawnościami 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 ww. serwisu internetowego zarządzanego
przez Stowarzyszenie.
Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podczas badania, strona www uzyskała 93% dostępności.
Częściową dostępność cyfrową serwisu zapewnia narzędzie pn. One Click Accessibility. Zapewnia ono
takie funkcjonalności jak:








powiększenie i zmniejszenie tekstu;
skalę szarości;
zwiększenie kontrastu;
widoczność serwisu w opcji „negatyw”;
jasne tło;
podkreślenie łącz;
czytelne czcionki.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:



tło i pierwszy plan nie mają wystarczającego współczynnika kontrastu
linki nie mają rozpoznawalnej nazwy

Powody niezgodności:


zastosowane oprogramowanie nie zapewnia powyższych niezgodności

Deklarację dla tej strony sporządzono [_] na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
Stowarzyszenie za pomocą narzędzi m.in. google Page Speed insight oraz przeglądarki chrome (F12
zakładka accessibility/dostępność).
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Prosimy o kontakt w celu:
i.
ii.
iii.

zgłaszania problemów z dostępnością serwisu internetowego,
składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Wyznaczoną osobą do kontaktu jest Maciej Rogóż, adres poczty elektronicznej: anioly@anioly24.pl,
numer telefonu: 32 2517 533.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach
alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
i.

dane osoby zgłaszającej żądanie,

ii.
iii.
iv.

wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
sposób kontaktu,
formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
w formie alternatywnej.

Stowarzyszenie powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Stowarzyszenie niezwłocznie informuje o tym, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Stowarzyszenie może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Stowarzyszenie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości
skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

