STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY

Deklaracja dostępności
Punkt Konsultacyjny „Arsenał Warszawa”, ul. Andersa 13
dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępność architektoniczna
Punkt Konsultacyjny „Arsenał Warszawa”, ul. Andersa 13, Warszawa
Dojazd:
1. W odległości około 200 metrów od wejścia do Punktu Konsultacyjnego znajdują się
przystanki autobusowe ZTM Muranów 03 i Muranów 04.
2. W odległości około 250 metrów od wejścia do Punktu Konsultacyjnego znajdują się
przystanki tramwajowe ZTM Muranów 05 i Muranów 06.
3. W odległości około 270 metrów od wejścia do Punktu Konsultacyjnego znajdują się
przystanki autobusowe ZTM Nalewki – Muzeum 02 i Nalewki – Muzeum 03.
4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz
dostępności dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Dostępność miejsc parkingowych:
1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy ulicy Zamenhofa w odległości około 50
metrów od wejścia do budynku.
2. Najbliższe miejsca dla osób z niepełnosprawnością usytuowane są przy ul. Dzielnej w
odległości około 80 metrów od wejścia do budynku.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością
znajdują się na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
Dostępność wejścia i budynku:
1. Wejście do Punktu Konsultacyjnego jest z ulicy. Trzeba pokonać jeden stopień o
wysokości ok 8 cm.
2. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy).
Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
3. W Punkcie Konsultacyjnym znajduje się toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami.
4. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów.
5. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.
6. Zapewniona jest graficzna informacja na temat rozkładu pomieszczeń w Punkcie
Konsultacyjnym.
7. 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:
Stowarzyszenie KARAN
ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom tel./fax: 48 360 24 63
www.karan.pl; e-mail: karan@karan.pl
NIP 796-13-67-490

STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY

balkonika (2 kołowe, oraz na stopkach),
kul łokciowych,
wózka inwalidzkiego,
chodzika z podpórką 4 kołową,
balkonika typu AMBONA.
Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego jest prowadzona w firmie NEURON zlokalizowanej
w:
Warszawa, ul. Grochowska 45, tel.: 22 612-11-15,
Godziny otwarcia wypożyczalni: Pn - Pt: 9.00 - 18.30, Sobota: 9:00-12.30
Warszawa, Ząbkowska 2, tel.: 22 619-50-02
Godziny otwarcia wypożyczalni: Pn – Pt: 9.00 – 16.30, Sobota: 9.00-12.30
Warszawa, ul. Dobra 13, tel.: 22 621-70-45
Godziny otwarcia wypożyczalni: Pn – Pt: 10.00 – 17.30, Sobota: 10.00-13.30
Warszawa, ul. Zwycięzców 55, tel.: 22 613-02-32
Godziny otwarcia wypożyczalni: Pn – Pt: 10.00 – 17.30, Sobota: 10.00-13.30
1. 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.
2. 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.
Brak usługi tłumaczenia języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących
znajdującego się na miejscu.
2.
Możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
3.
Możliwość komunikacji za pomocą SMS lub komunikatora Whatsapp pod numerem:
501338462.
4.
Możliwość komunikacji za pomocą maila: arsenalwarszawa@karan.pl
5.
Komunikaty w języku prostym.
6.
Istnieje możliwość skorzystania, po wcześniejszym zgłoszeniu z przenośnej pętli
Indukcyjnej Geemarc LoopHEAR LH102 V2.
Obsługa osób z niepełnosprawnością wzroku:
1. Możliwość wejścia z psem asystującym.
2. Możliwość udzielenia asysty osobie niewidomej.
3. Możliwość otrzymania dokumentów w formie nagrania audio lub z użyciem dużej
czcionki.
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Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchu:
1. Pracownik Punktu Konsultacyjnego udzieli pomocy w poruszaniu się po placówce.
2. Zapewniona jest przestrzeń manewrowa dla wózków inwalidzkich.
3. W Punkcie wywieszona jest informacja dotycząca dojazdu do Punktu oraz o lokalizacji
najbliższych miejsc parkingowych.
Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:
1. Toaleta, ze względów architektonicznych, jest nieprzystosowana dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich.
2. Toaleta wyposażona jest w uchwyty dla osób z niepełnosprawnością.
3. Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do Punktu Konsultacyjnego:
4. Pracownik Punktu Konsultacyjnego.
Obsługa osób z niepełnosprawnością intelektualną:
1. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego używają prostego i zrozumiałego języka.
2. Pracownicy dają osobom czas na spokojne zastanowienie się i podjęcie decyzji.
3. Możliwość skorzystania z komunikacji alternatywnej i wspomagającej (np. piktogramów).
4. Możliwość przygotowania tekstów łatwych do czytania i rozumienia (ETR).
Udzielanie informacji i pomocy w pokonaniu większych barier w budynku:
1. Personel przebywający w placówce udzieli w pełnym zakresie informacji i pomocy w
poruszaniu się po placówce.
2. Personel udzieli wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii prowadząc kontakt on-line za pomocą dostępnych
komunikatorów.
3. Personel placówki stworzy taką organizację działań, która umożliwi realizację potrzeb
osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie możliwości placówki.
Aby skutecznie komunikować się z naszą Jednostką osoby ze szczególnymi potrzebami
mogą:
-napisać pismo/złożyć wniosek na adres
Stowarzyszenie Karan, ul. Andersa 13, Warszawa 00-159
-wysłać e-mail na adres arsenalwarszawa@karan.pl
-skontaktować się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu
22 635 29 24.
-skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie placówki od poniedziałku do piątku w
godzinach 10:00-14:00.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
niepubliczny.
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