Deklaracja dostępności
Sochaczewskie Centrum Kultury mieści się w trzech budynkach na terenie miasta Sochaczew: przy
ul. 15 Sierpnia 83, Fryderyka Chopina 101 oraz Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5. Prowadzą
do nich wejścia dostępne dla klientów. Do każdego z budynków można wejść po schodach,
lub skorzystać z podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynki są również dostosowane do potrzeb
osób na wózkach.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, tablic z kontrastem, tablic z powiększonym drukiem oraz
oznaczeń w alfabecie Braille’a. Osoba zainteresowana zapoznaniem się z ofertą SCK i chcąca
skorzystać z osobistej pomocy tłumacza migowego może wybrać jedną z form kontaktu: e-mail pod
adres: sekretariat.15sierpnia.sck@gmail.com, sms pod numer: 602-577-117 lub 668-850-338, telefon pod numer: (46) 863 07 68 i dokonać zgłoszenia na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą
w jednostce, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, propozycję terminu, krótkie
określenie sprawy, kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem
spotkania. Termin spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.
Raport dostępności strony
Raport ten przedstawia ocenę zgodności strony internetowej z wytycznymi W3C dotyczącymi dostępności treści internetowych WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) (Web20)
oraz zapisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) (Dziennik Ustaw, 2019). W odniesieniu
do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej uwzględniono regulacje wynikające z Ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) (Dziennik Ustaw, 2001) oraz Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji
publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195) (Dziennik Ustaw, 2011).
Informacje na temat zgodności dostępności stron internetowych została dokonana przy użyciu ręcznej oceny oraz z wykorzystaniem automatycznych narzędzi oceny wykorzystanych przez recenzenta. Strona internetowa mogła zostać zmodyfikowana od tego czasu.
W celu dokonania recenzji posiłkowano się następującymi narzędziami:
• validator.utilitia.pl
• achecker.ca
Recenzja ręczna polega na sprawdzeniu zgodności z WCAG 2.1. Metoda recenzji opierała się
na czterech zasadach:
1.Postrzegalności – to informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika, które muszą być
przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.
2.Funkcjonalności – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe
do użycia.
3.Zrozumiałości - informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.
4.Solidności – treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana
przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające.
Audyt dostępności cyfrowej za pomocą narzędzia do badania dostępności - www.utilitia.
pl, zalecanego na stronie: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/czy-twoja-strona-jest-dostepna
w poniższym zakresie:
Wykazał, że: „Analizowana strona spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności”
Na podstawie przeprowadzonego w 2019 r. audytu i wdrożenia zaleceń poaudytowych stwierdzono,
że serwis SCK spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA, czyli wskazanym w Krajowych
Ramach Interoperacyjności (walidator WCAG 2.0, na poziomie AA).
Sochaczewskie Centrum Kultury popiera dostosowanie prowadzonych przez nadawców swoich
stron internetowych do standardów dostępności. Postuluje także, aby treści audiowizualne, już opatrzone udogodnieniami, nie traciły tego waloru po zamieszczeniu ich w Internecie (o ile prawa do
odpowiednich pól eksploatacji na to pozwalają).

