STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY

Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych
NASZ DOM – stacjonarny; ul. Łąkowa 122; 26-616 Radom

1. Do budynku prowadzą 3 wejścia.
2. W odległości około 300 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy –
bez konieczności pokonywania schodów.
•
•
•
•
•

Autobus linii 1 w kierunku Os. Południe, przystanek docelowy: Czarnoleska/Wierzbicka;
Autobus linii 7 w kierunku Os. Południe, przystanek docelowy: Wierzbicka/ Czarnoleska;
Autobus linii 12 w kierunku Os. Południe, przystanek docelowy: Czarnoleska/Wierzbicka;
Autobus linii 14 w kierunku Potkanów/Stalowa, przystanek docelowy:
Czarnoleska/Wierzbicka;
Autobus linii 25 w kierunku Potkanów/Stalowa, przystanek docelowy:
Czarnoleska/Wierzbicka

3. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności
dostępne są na stronie: komunikacja.radom.pl - zawiera: rozkłady jazdy autobusów MZDIK
Radom oraz MPK Radom.

Dostępność miejsc parkingowych:
1. Najbliższe ogólne miejsca parkingowe są dostępne przy ulicy Łąkowej 122 w odległości około
2 metrów od wejścia na posesję.
2. W otoczeniu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością
znajdują się na stronie www.kopertywmiescie.pl. Serwis umożliwia precyzyjne znalezienie
miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Dostępność wejścia i budynku:
1. Do budynku prowadzą 2 wejścia schodami oraz 1 wejście bez schodów umożliwiające wejście
osobom o szczególnych potrzebach.
2. Drzwi wejściowe nie mają odpowiednich wymiarów (szerokość i wysokość w świetle
ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
3. Strefa wejściowa jest doświetlona.
4. Budynek nie ma zapewnionej dostępności pomieszczeń sanitarnych, które umożliwiałyby
korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim.
5. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów bądź progi nie przekraczają
20 mm.
6. Możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku.
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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: 508 527 507
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., z której może korzystać również osoba nie posiadająca jeszcze
aparatu słuchowego.
Obsługa osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby odwiedzające):
1. Prosty język przekazu.
2. Podany 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:
1. Przy wejściu do budynku po wcześniejszym ustaleniu będzie oczekiwała osoba udzielająca
informacji i koniecznej pomocy.
2. Stanowisko parkingowe (blisko wejścia, bezpieczne dotarcie do placówki, nawierzchnia
betonowa).
3. Wieszaki na odpowiedniej wysokości.
4. Miejsca odpoczynku ( krzesła z podłokietnikami ).
5. Opis dostępności budynku, otoczenia, dojazdu.
3. Dostępność Informacyjno-komunikacyjna – informacje ogólne


Obsługa z wykorzystaniem środków komunikowania się przez wykorzystanie zdalnego
dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacji – po indywidualnym
ustaleniu.
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Zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikacji z placówką w formie
określonej w tym wniosku – po indywidualnym ustaleniu.

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 podmiotem
publicznym w formie określonej w tym wniosku.
3. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 3604605, tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.
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 budynku.
2. Personel udzieli wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii prowadząc kontakt on-line za pomocą dostępnych komunikatorów.
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 26-600, ul. Łąkowa 122.
- wysłać e-mail na adres - radom@karan.pl.
- skontaktować się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu
48 3604605
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot niepubliczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest P. Dorota Chmiel – kierownik placówki, tel. 48 360 46 05.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 360 46 05, tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.
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