STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY

Deklaracja dostępności
Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży
Placówka wsparcia dziennego
ul. Malczewskiego 52 Warszawa

Dostępność architektoniczna
Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży - Placówka wsparcia dziennego
ul. Malczewskiego 52 Warszawa
Dojazd do siedziby PWD:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

W odległości około 110 metrów od wejścia głównego PWD znajduje się przystanek autobusowy
ZTM – Joliot-Curie 01 (autobus 222).
W odległości około 150 metrów od wejścia głównego PWD znajduje się przystanek autobusowy
ZTM – Polskie Radio 04 (autobus 222).
W odległości około 220 metrów od wejścia głównego PWD znajduje się przystanek autobusowy
ZTM – Polskie Radio 01 i (autobus 174).
W odległości około 450 metrów od wejścia głównego PWD znajduje się wejście do stacji Metra
Wierzbno (wyjście bez windy).
W odległości około 650 metrów od wejścia głównego PWD znajduje się wejście do stacji Metra
Wierzbno przy skrzyżowaniu ulic Woronicza i al. Niepodległości (wyjście z możliwością
skorzystania z windy).
Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności
dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Dostępność miejsc parkingowych:
1.
2.
3.

Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy ulicy Malczewskiego w odległości około
10 metrów od wejścia do budynku.
Najbliższe miejsca dla osób z niepełnosprawnością usytuowane są na wysokości
ul. Malczewskiego 56 w odległości około 100 metrów od wejścia do budynku.
Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością
znajdują się na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Dostępność wejścia i budynku:
1. Do budynku prowadzi wąski chodnik. Brak jest pochylni.
2. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy).
Wysokość progu przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przed drzwiami do
budynku jest stopień.
3. Strefa wejściowa oraz korytarze boczne są doświetlone światłem automatycznym.
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4.
5.
6.
7.
8.

W budynku brak jest windy, a siedziba placówki znajduje się na pierwszym piętrze.
Po jednej stronie znajdują się poręcze przy każdym biegu schodów.
Wejście do PWD jest oznaczone, a także wzdłuż schodów znajdują się strzałki.
Wejście do PWD ma podwójny próg o wysokości przekraczającej 20 mm.
Wejścia do poszczególnych pomieszczeń w placówce pozbawione są progów.

Dostęp architektoniczny
1. W przypadku zgłoszenia przez osobę ze szczególnymi potrzebami konieczności przygotowania
specjalistycznego sprzętu w celu bezpiecznego jej pobytu w placówce placówka zostanie
wyposażona w sprzęt ułatwiający poruszanie i korzystanie z usług proponowanych w
prowadzonych przez placówkę programach, w tym:
 balkonika (2 kołowe, oraz na stopkach),
 kul łokciowych,
 wózka inwalidzkiego,
 chodzika z podpórką 4 kołową,
 balkonika typu AMBONA.
2. Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego jest prowadzona w firmie NEURON zlokalizowanej w:
Warszawa, ul. Grochowska 45, tel.: 22 612-11-15
Godziny otwarcia wypożyczalni: Pon - Pt: 9.00 - 18.30, Sobota: 9:00-12.30
Warszawa, Ząbkowska 2, tel.: 22 619-50-02
Godziny otwarcia wypożyczalni: Pon – Pt: 9.00 – 16.30, Sobota: 9.00-12.30
Warszawa, ul. Dobra 13, tel.: 22 621-70-45
Godziny otwarcia wypożyczalni: Pon – Pt: 10.00 – 17.30, Sobota: 10.00-13.30
Warszawa, ul. Zwycięzców 55, tel.: 22 613-02-32
Godziny otwarcia wypożyczalni: Pon – Pt: 10.00 – 17.30, Sobota: 10.00-13.30
3. Placówka została wyposażona w rampę/ szynę podjazdową 692 (0,91-1,80m) w celu
bezpiecznego pokonania występujących nierówności przez osoby poruszające się na wózkach
inwalidzkich, przy pomocy kul, chodzików, balkoników.
4. Placówka posiada możliwość wypożyczenia schodołazu w formie BRANDvital Warszawa
ul. Pokorna 2, lok. 11, 00-199 Warszawa
tel: 22 882 34 33, tel: 22 290 34 04
e-mail: warszawa01@brandvital.eu
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 8:00-18:00, Sobota 9:00-14:00

Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu:
1. W placówce brak usługi tłumaczenia języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących
znajdującego się na miejscu.
2. Występuje możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
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3. Istnieje możliwość skorzystania, po wcześniejszym ustaleniu z przenośnej pętli Indukcyjnej
Geemarc LoopHEAR LH102 V2., z której może korzystać również osoba nie posiadająca jeszcze
aparatu słuchowego.

Obsługa osób z niepełnosprawnością wzroku:
1. Do placówki można wejść z psem asystującym.
2. Do placówki można wejść z asystentem osobistym, osobą towarzyszącą.
Udzielanie informacji i pomocy w pokonaniu większych barier w placówce:
1. Personel znajdujący się w placówce udzieli w pełnym zakresie informacji i pomocy w
poruszaniu się po budynku oraz placówce.
2. Zapewni wsparcie osobie ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii prowadząc konsultacje on-line za pomocą dostępnych komunikatorów.
3. Personel placówki stworzy taką organizacje działań, która umożliwi realizację potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób w zakresie możliwości
placówki.
Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:
 napisać pismo/złożyć wniosek na adres Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży
Placówka wsparcia dziennego Ul. Malczewskiego 52 Warszawa
 wysłać e-mail na adres: alicja.rygier@karan.pl
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez placówkę.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt – alicja.rygier@karan.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 849-41-15, tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.
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