STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY

Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Centrum Rozwoju Osobowości ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz
dla osób ze szczególnymi potrzebami
Wstęp deklaracji
Centrum Rozwoju Osobowości Świetlica Socjoterapeutyczna KARAN,
ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.karankalisz.pl
Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak
najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii,
oprogramowania lub niepełnosprawności.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność
naszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2021-08-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-31
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności poniżej:

1. dokumenty Word i Pdf umieszczone na stronie nie posiadają formatu
zapewniającego dostępność cyfrową

2. brak audio deskrypcja
Powody wyłączenia: poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne
obciążenia dla KARAN w Kaliszu, jednak – w miarę napływania środków
finansowych – platforma informacyjna będzie udoskonalana, aż do całkowitego
zapewnienia dostępności cyfrowej.
Istnieje możliwość korzystania ze skrótów klawiaturowych:
Opera (wersja < 12.1):
- Shift + Esc + klawisz dostępu
Chrome / Opera (wersja > 15):
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- Shift + Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)
- Alt + klawisz dostępu (cyfry)
Firefox:
- Shift + Alt + klawisz dostępu
Internet Explorer:
- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono w dniu: 2021-08-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
placówkę.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów
klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Mateusz Gwóźdź, biuro@sigma-art.pl. Kontaktować
można się także dzwoniąc na numer telefonu 666 522 018 tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z wnioskiem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także
wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu
dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Wniosek powinien zawierać
dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację
mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna
także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Placówka
zrealizuje wniosek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
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wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, placówka
niezwłocznie poinformuje o tym wnioskującego, kiedy realizacja wniosku będzie
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia
wystąpienia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe,
placówka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dostępność architektoniczna
Centrum Rozwoju Osobowości ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz
Dojazd do siedziby Centrum Rozwoju Osobowości ul. Graniczna 1, 62800 Kalisz
1. W odległości około 400 metrów od wejścia do budynku w którym znajduje się
CRO KARAN jest przystanek autobusowy:
Nazwa przystanku:
Kalisz Poznańska Wojska Polskiego w kierunku Poznańska Kampus Linia
autobusowa 2. Kalisz Poznańska Wojska Polskiego w kierunku Kościelna Wieś.
Line autobusowe 12,12K.
2.Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz
dostępności dostępne są na stronie Kaliskie Linie Autobusowe:
http://kla.com.pl/rozklad-jazdy-tabelaryczny/
Dostępność miejsc parkingowych:
1.Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy ulicy Granicznej w odległości
około od 20 do 100 metrów od wejścia do budynku.
2. Najbliższe miejsca dla osób z niepełnosprawnością usytuowane są również,
przy ul. Granicznej, w odległości około 150 metrów od wejścia do budynku.
3.Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z
niepełnosprawnością znajdują się na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
Dostępność wejścia i budynku:
1. Do budynku parterowego prowadzą drzwi wejściowe, mają odpowiednie
wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie
przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
2.Strefa wejściowa oraz korytarze są doświetlone.
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3.Budynek ma zapewnioną dostępność do pomieszczeń sanitarnych, również dla
osób niepełnosprawnych.
4.Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów.
5.Możliwość zawracania znajduje się na końcu korytarza dla osób poruszających
się na wózku (systemy manewrowe).
Obsługa osób z niepełnosprawnością wzroku:
1. Drzwi wejściowe o kolorystyce białej mają odpowiednie wymiary
(szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Drzwi nie otwierają się
automatycznie.
2. Nazwa sal/ gabinetów jest wyraźne oznaczona.
3. Możliwy jest wstęp do placówki z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
4. Możliwy jest wstęp do placówki z osobą towarzyszącą.
5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.
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 z niepełnosprawnością
słuchu znajdującego się na miejscu. Zapotrzebowanie na tłumacza należy
zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie 62 7414197.
3. Istnieje możliwość skorzystania, po wcześniejszym zgłoszeniu z przenośnej
pętli Indukcyjnej Geemarc LoopHEAR LH102 V2., z której może korzystać
również osoba nie posiadająca jeszcze aparatu słuchowego.
Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchu:
1.Budynek parterowy z dostępna toaletą dostępną dla osób
z niepełnosprawnością.
2.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z osobą asystującą.

Udzielanie informacji i pomocy w pokonaniu większych barier w budynku
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1. Personel CRO KARAN znajdujący się w placówce udzieli w pełnym zakresie
informacji i pomocy w poruszaniu się po budynku.
2. Zapewni wsparcie osobie ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii prowadząc spotkania 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.
Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby ze szczególnymi
potrzebami mogą:
- napisać pismo/złożyć wniosek na adres Ośrodek Terapii Uzależnień i
Współuzależnień KARAN ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz,
- wysłać e-mail na adres donata.lis@karan.pl,
- skontaktować się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej na
numer telefonu 62 741 41 97.
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