Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt „Kuźnia Dostępnych Stron” – skrócony opis
CEL: stworzenie „mody na dostępność”, wyzwolenie ambicji posiadania dostępnej strony internetowej
i wywołanie działań zmierzających do znaczącej poprawy dostępności i użyteczności stron
internetowych. Chcemy przygotować do roli „Rzeczników dostępności” instytucje zobowiązane
przepisami prawa do dostosowania swoich serwisów do standardów WCAG 2.0.

DLA KOGO: urzędy i instytucje realizujące zadania publiczne, które wykorzystują lub zamierzają
wykorzystać do obsługi swoich serwisów internetowych jeden z najpopularniejszych i zarazem
bezpłatny system zarządzania treścią CMS – Joomla!. Wszystkie osoby biorące udział w przygotowaniu
informacji dla klientów urzędu (administratorzy stron, redaktorzy, rzecznicy prasowi, pracownicy
punktów obsługi itp.)

DZIAŁANIA:

KORZYŚCI:

1. Dostępne szablony: przygotowanie 96
szablonów zgodnie ze standardami dostępności i wzbogaconych o narzędzia
poprawiające komfort użytkowania serwisu
osobom niepełnosprawnym i starszym;

 wydawcy serwisów opartych na Joomla!
będą mogli uczynić pierwszy, zwykle
najtrudniejszy krok w ich dostosowaniu do
standardów dostępności;

2. Szybki start do dostępnej witryny:
zaprojektowanie i udostępnienie 8 typów
pakietów startowych serwisów internetowych
opartych na Joomla! z funkcjonalnością
Biuletynu Informacji Publicznej (24 pakiety);
3. Arkana dostępności: opracowanie i udostępnienie poradnika - katalogu procedur
i podręcznych instrukcji tworzenia dostępnych
serwisów opartych na programie CMS Joomla!
4. Joomla! Accessible Club: certyfikat dla
serwisów dbających o dostępność, realizujących kryteria dostępności co najmniej na
poziomie A według wymogów WCAG 2.0.

 te podmioty, które chcą stworzyć nowy serwis
internetowy bądź przebudować od podstaw
istniejący serwis, zyskują prosty w obsłudze
oraz łatwy w rozbudowie serwis;
 administratorzy
serwisów
internetowych
zyskają praktyczne porady, jak zadbać o
dostępność serwisu, gdy już zapewnione
zostały fundamenty w postaci spełniającego
standardu dostępności systemu CMS oraz jak
na co dzień dbać o dostępność serwisu,
wprowadzając odpo-wiednie procedury
redakcyjne;

5. Rzecznicy dostępności: 12 szkoleń dla
pracowników starostw i urzędów miejskich do
roli rzeczników dostępności oraz przeprowadzenie przez rzeczników dostępności około
100 seminariów

 osoby odpowiedzialne za przygotowywanie
informacji skierowanej do klientów urzędu
(administratorzy,
redaktorzy,
rzecznicy
prasowi, pracownicy biur obsługi klienta,
pracownicy działów promocji itp.) zyskają
praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia treści
uwzględniających
specyficzne
potrzeby
różnych grup zagrożonych wyklu-czeniem
informacyjnym.

6. Kuźnia Dostępnych Stron: prowadzenie
serwisu projektu, promującego dostępne
strony oraz wspierającego wydawców i
administratorów witryn oraz rzeczników
dostępności w dostosowaniu serwisów.

 prestiż członkostwa w Joomla! Accessible
Club,
które
będzie
potwierdzeniem
przestrzegania standardów WCAG 2.0, a tym
samym dostępności stron internetowej dla
osób niepełnosprawnych i starszych.
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