Fundacja „Żółty Latawiec” 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.fundacja.żółtylatawiec.pl.


Data publikacji strony internetowej:2022-08-18



Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-18

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.
TREŚCI NIEDOSTĘPNE


Strona internetowa synapsis.org.pl jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA,



Podmenu serwisu – brak dostępu za pomocą klawiatury,



Mechanizm pomijania (tzw. skip link) jest w języku angielskim,



Nieprawidłowy kontrast żółtego do białego,



Brak możliwości blokowania ruchomych elementów na stronie,



Brak opisu alternatywnego niektórych opublikowanych zdjęć,



Brak tłumacza języka migowego,



Filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
(Dz.U.2019.848) nie posiadają transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,



Formularz kontaktowy – brak funkcji wprowadzania danych za pomocą wirtualnej klawiatury
Braille’a i pisma ręcznego.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI


Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-01



Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Fundacja „Żółty Latawiec”.



E-mail: fundcja@zoltylatawiec.pl



Telefon: 792 977 477

Każdy ma prawo:


zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,



zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,



wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:


dane kontaktowe osoby zgłaszającej,



wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,



wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w
formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
SKARGI I ODWOŁANIA
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji „Żółty Latawiec” Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 52a, 08110 Siedlce



E-mail: fundacja@zoltylatawiec.pl



Telefon: 792 977 477

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Wejście głównie do fundacji przy ulicy Henryka Sienkiewicza 52 dostosowane jest dla osób
niepełnosprawnych na wózkach. Na parkingu przed wejściem do budynku znajdujących się przy ul.
Henryka Sienkiewicza 52a. znajduje się miejsce parkingowe wyznaczone dla osób
niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony jest w windę i nie mam możliwość
architektonicznych dla wdrożenia tego rozwiązania. Osoby zatrudnione w placówkach służą pomocą
w przypadku potrzeby załatwienia spraw przez osoby poruszające się na wózkach, niedowidzące,2
niesłyszące itd. np. pomoc przy wejściu na piętro, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji
lub skorzystanie z usług, informacji on -line. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu
się, chcąc załatwić sprawę w naszych placówkach z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane
są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania
się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Brak pasów ostrzegawczych przed schodami, brak
oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia, ponieważ mogłoby to powodować niedostępność dla
osób w spektrum autyzmu. Budynek oznaczony jest symbolami PCS (Picture Communication
Symbols) umożliwiającymi poruszanie się i komunikację osób z zaburzeniami mowy. Do budynku

fundacji ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym. Brak informacji na temat
rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, Możliwość
udzielenia wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami przez pracownika lub terapeutę. Placówka
nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

