STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY

Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
NZOZ Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych w Radomiu, Filia nr 2 w Bogucinie

1.Dostępność architektoniczna – informacje ogólne
Działania podjęte przez placówkę mają na celu:






Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
placówki.
Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w
placówce, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych.
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.
Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w
inny sposób.

Dojazd do siedziby Jednostki:
1. W odległości około 500 metrów od wejścia głównego Jednostki znajduje się dworzec PKP–
stacja Żytkowice – dojazd pociągiem relacji Radom-Dęblin/ Dęblin-Radom.
2. W odległości około 3 kilometrów od wejścia głównego Jednostki znajduje się przystanek
autobusowy PKS Bogucin na trasie Zwoleń-Kozienice/ Kozienice-Zwoleń oraz transport
prywatny Bus na trasie do Warszawy i z Warszawy.
3. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz połączeń
dostępne są na stronie Polskich Kolei Państwowych oraz u prywatnych przewoźników
autobusowych.
Dostępność miejsc parkingowych:
1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne w odległości około 20 metrów od wejścia
głównego do budynku.
2. Najbliższe miejsca dla osób z niepełnosprawnością usytuowane są w odległości około 20
metrów od wejścia głównego do budynku.
Dostępność wejścia i budynku:
1. Do budynku prowadzi chodnik o szerokości 1,5 metra. Wjazd przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
2. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy).
Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
3. Dla osób niepełnosprawnych przystosowany jest parter budynku.
4. Strefa wejściowa oraz korytarze boczne są doświetlone.
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5. Budynek ma zapewnioną dostępność do pomieszczeń sanitarnych (na parterze toaleta oraz
prysznice).
6. Numeracja drzwi jest wyraźna, duża, kontrastowa.
7. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów (jadalnia, korytarze, sala
warsztatowa, pokoje mieszkalne, toalety, prysznice, gabinet terapeutyczny, gabinet
medyczny, sala komputerowa, pralnia).
8. Obustronne odpowiednie poręcze, znajdują się przy każdym biegu schodów, w klatce
schodowych.
9. Istnieje możliwość zawracania na końcach korytarza dla osób poruszających się na wózkach
(systemy manewrowe).
10. Istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia z korytarza głównego na taras, również dla osób
poruszających się na wózkach.
11. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

2.Osoby ze szczególnymi potrzebami to:
Osoby z niepełnosprawnościami
a) Niepełnosprawność wzroku




Niewidome (nie widzą od urodzenia lub od wczesnego dzieciństwa)
Ociemniałe (widziały, ale utraciły wzrok całkowicie lub częściowo, mają pamięć wizualną)
Szczątkowo widzące ( ludzie, którzy mają poczucie światła i nie mogą poprawić widzenia
szkłami)

b) Niepełnosprawność słuchu




Uszkodzenia słuchu w stopniu lekkim
Uszkodzenia słuchu w stopniu umiarkowanym
Uszkodzenia słuchu w stopniu znacznym

c) Niepełnosprawność ruchu






Osoby poruszające się na wózkach
Osoby poruszające się o kulach/ balkonach
Osoby bez jednej kończyny/ kończyn
Osoby niskorosłe
Osoby z chorobą Parkinsona

d) Niepełnosprawność intelektualna


Spektrum zaburzeń autystycznych

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

2. Osoby starsze.
3. Osoby o czasowo obniżonej sprawności.
4. Dorośli z małymi dziećmi.
5. Osoby z dużym bagażem.

3. Dostępność usług
Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu:
1. Informacje o placówce - filmik w języku migowym w zakładce „Informacje dla osób ze
szczególnymi potrzebami”.
2. Brak usługi tłumaczenia języka migowego dla osób słabosłyszących/ niesłyszących
znajdującego się na miejscu.
3. Możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
4. Możliwość komunikacji za pomocą SMS pod numerem: +48502559250
5. Zapewnienie komunikacji przez sms, e-mail, komunikatory internetowe z opcją wideo (np.
Skype).
6. Komunikaty w języku prostym.
7. Istnieje możliwość skorzystania, po wcześniejszym zgłoszeniu z przenośnej pętli Indukcyjnej
Geemarc LoopHEAR LH102 V2.
Obsługa osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby odwiedzające):
1. Prosty język przekazu.
2. Ustalony plan spotkania/ wydarzenia.
3. Precyzyjnie podane informacje dotyczące dojazdu.

Obsługa osób z niepełnosprawnością wzroku:
1. Możliwość wejścia z psem asystującym.
2. Oznaczenie schodów, progów, pochyleń sufitu.
3. Dokładna informacja dotycząca tego, jak załatwić sprawę (gdzie pójść ?) – w zakresie
personelu placówki.
4. Opis dojazdu (informacja ustna - czym, z jakiego przystanku, jak się wchodzi do budynku) – w
zakresie personelu placówki.
5. Asysta personelu dla osoby z niepełnosprawnością wzroku.
Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchu:
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1. W Jednostce dostępna jest toaleta oraz prysznic dla osób z niepełnosprawnością ruchu.
2. Przy wejściu do budynku znajduje się punkt informacyjny oraz osoba udzielająca informacji i
koniecznej pomocy.
3. Stanowisko parkingowe (blisko wejścia, bezpieczne dotarcie na chodnik, nawierzchnia
betonowa).
4. Przestrzeń manewrowa, miejsce na wózek (przy ladzie, stolikach).
5. Wieszaki na odpowiedniej wysokości.
6. Miejsca odpoczynku (krzesła z podłokietnikami)
7. Opis dostępności budynku, otoczenia, dojazdu.

Dostępność cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna
1. Obsługa z wykorzystaniem środków komunikowania się przez wykorzystanie zdalnego
dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje – po indywidualnym
ustaleniu.
2. Zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikacji z placówką w formie
określonej w tym wniosku (uwzględniając możliwości placówki).
3. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 502559250, tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.
4.Udzielanie informacji i pomocy w pokonaniu większych barier w budynku
1. Personel przebywający w Jednostce udzieli w pełnym zakresie informacji i pomocy w
poruszaniu się po budynku.
2. Personel udzieli wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii prowadząc kontakt on-line za pomocą dostępnych komunikatorów.
3. Personel Jednostki stworzy taką organizację działań, która umożliwi realizację potrzeb osób
ze szczególnymi potrzebami w zakresie możliwości Jednostki.
5.Aby skutecznie komunikować się z naszą Jednostką osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:
- napisać pismo/złożyć wniosek na adres
NZOZ Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych w Radomiu, Filia nr 2 w Bogucinie 26-830
- wysłać e-mail na adres Bogucin@karan.pl
- skontaktować się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu
+48502559250.
- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie placówki od poniedziałku do piątku w
godzinach 10:00-18:00.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot niepubliczny.
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