STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY

Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny
(CIK KARAN)
ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa

Dostępność architektoniczna
Dojazd do siedziby Stowarzyszenia:
1. W odległości 120 metrów od wejścia głównego do budynku CIK KARAN znajduje się przystanek
autobusowy WTP – Śnieżna 01, z tego przystanku odjeżdżają autobusy nr 138
w
kierunku Mokotowa, nr 170 w kierunku Rondo Starzyńskiego i autobus nr 338 w kierunku pl.
Hallera, w drugą stronę 120 metrów znajduje się przystanek Wołomińska 02, z którego
odjeżdża autobus nr 138 i 338 w kierunku Utrata, a także autobus nr 170 w kierunku PKP
Zacisze Wilno.
2. W odległości około 600 metrów od wejścia głównego CIK KARAN znajdują się przystanki
autobusowe WTP – Szwedzka 01 w kierunku Centrum, w druga stronę – Szwedzka 02
z koniecznością pokonania przejazdu kolejowego
3. W odległości około 1 km od wejścia głównego do CIK KARAN znajduje się metro – Szwedzka
- z koniecznością pokonania przejazdu kolejowego
4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności
dostępne są na stronie: Warszawski Transport Publiczny (www.wtp.waw.pl).
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.
Wypożyczalnia 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
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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
2/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.
3/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

Dostępność miejsc parkingowych:
1. CIK KARAN dysponuje 1 miejscem dla niepełnosprawnych na terenie przylegającym do
budynku, miejsce jest oznaczone, osoba udająca się do CIK KARAN dzwoni pod numer
22 618 65 97 i powiadamia o potrzebie otworzenia bramy, pracownik otwiera bramę
i
kieruję osobę na wyznaczone miejsce parkingowe.
2. Kolejne miejsca dla osób z niepełnosprawnością usytuowane są przy ul. Radzymińskiej
–
100 metrów od wejścia do budynku.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością
znajdują się na stronie Warszawski Transport Publiczny w Warszawie.

Dostępność wejścia i budynku:
1. Do budynku prowadzi pochylnia wjazdowa. Nachylenie oraz szerokość biegu pochylni jest
odpowiednia.
2. Przestrzeń manewrowa przed początkiem pochylni została zachowana.
3. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy).
Wysokość progu nie przekracza 25 mm.
4. Strefa wejściowa oraz korytarze boczne są doświetlone.
5. Budynek ma zapewnioną dostępność do pomieszczenia sanitarnego. Na parterze dostępna jest
jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością (posiada prysznic, poręcze przy toalecie oraz
umywalce, dozowniki na mydło, płyn dezynfekujący oraz ręczniki papierowe na odpowiedniej
wysokości).
6. W holu głównym, obok wejścia usytuowana jest rejestracja, obok rejestracji umieszczone są
tablice informacyjne z rozkładem pomieszczeń w budynku, informacje na tablicy są napisane
dużą czcionką aby były widoczne dla osób słabowidzących.
7. Numeracja drzwi jest wyraźna, duża, kontrastowa.
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8. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa. Bieg schodów wynosi 13 stopni.
9. Pojedyncza poręcz, znajduje się po lewej stronie przy każdym biegu schodów.
10. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń, w których występują progi są oznaczone jaskrawą
taśmą.
11. Schody oznaczone są żółtą taśmą.
12. Istnieje możliwość zawracania na korytarzu dla osób poruszających się na wózkach (systemy
manewrowe).
13. Osoby niewidome mogą wejść do budynku z psem asystującym, w przypadku gdy osoba
niewidoma porusza się sama, wcześniej w rozmowie telefonicznej zgłasza potrzebę asysty
pracownika CIK KARAN. Pracownik asystuje osobie niewidomej w budynku i przylegającym do
niego terenie.
14. Miejsce odpoczynku - ławki z podłokietnikami, w gabinetach krzesła z podłokietnikami.
15. Informacje o placówce - filmik w języku migowym w zakładce „Informacje dla osób ze
szczególnymi potrzebami”.
16. Brak usługi tłumaczenia języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących znajdującego się
na miejscu, osoba z niepełnosprawnością słuchu może wcześniej zgłosić potrzebę tłumacza w
sposób mailowy lub smsem.
17. Możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
18. Możliwość komunikacji za pomocą SMS pod numerem: 513 723 335.
19. Osoby słabosłyszące mogą skorzystać z mobilnej pętli indukcyjnej, która znajduje się w
rejestracji, informacja o możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej jest wywieszona przy
rejestracji.
20. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną otrzymują komunikaty dostosowane do ich
możliwości, przekazane językiem prostym, najważniejsze informacje dostają zapisane na
kartce.

Dostępność cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna
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.
2.
3.
4.

Opublikowane obrazy nie posiadają opisu alternatywnego – mają one charakter ozdobny.
Formularze zamieszczone na stronie nie posiadają etykiet nawigacyjnych.
Brak przekierowania do mediów społecznościowych.
Na niektórych podstronach nawigacja przy pomocy klawiatury nie działa prawidłowo,
na stronach nie został zachowany odpowiedni kontrast, na niektórych stronach brak
odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
5. Na stronie internetowej zapewniono informację o zakresie działalności placówki oraz jej
dostępności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytalny maszynowo w
polskim języku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot niepubliczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
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Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu
jest Dorota Szczęsna.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 618 65 97 lub mailowo:
dorota.szczesna@karan.pl, tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej.

Stowarzyszenie KARAN
ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom tel./fax: 22 408 80 24
www.karan.pl; e-mail: karan@karan.pl
NIP 796-13-67-490

